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رحض دالجلسةدالثانيةدواألمبعيندبعدداملائة

التاميخ: الثالثاء 12 ربيع األول 1439هـ )30 يناير 2018م(.

ال ئاسة: املستشار السيد عبد القادر سالمة، الخليفة الرابع لرئيس 
املجلس.

الثانية  الساعة  من  إبتداء  دقيقة،  وعشرون  ساعتان  التوقيت: 
والدقيقة الرابعة واألربعين بعد الزوال.

آدولداألعلال: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشامدالسيددعبددالقا مدسالرة،دمئيسدالجلسة:

بسمدهللادال حلندال حيمدوالصال6دوالسالمدعلىدأش فدامل سلين.

أعلندعندافتتاحدهذهدالجلسة.

السيددالوزي ،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الداجلي ملجلسنا، نخصص هذه الجلسة ألسئلة السيدات والسادة 

املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

املحترم  املجلس  أجبر  األعمال  جدول  مناقشة  في  الشروع  وقبل 
أننا توصلنا ببالغ من األ�ضى والحزن نبأ وفاة والدة السيد رئيس فريق 
التجمع الوطني لألحرار السيد محمد البكوري، وبهذه املناسبة األليمة 
أتقدم باسمكم له بالصبر والسلوان وللفقيدة املغفرة والرحمة، وإن هلل 

وإن إليه راجعون.

وبهذه املناسبة أدعوكم لقراءة سورة الفاتحة.

ِحيِم،  ْحَمِن الرَّ اْلَعاَلِميَن، الرَّ اْلَحْمُد لَِّ َربِّ  ِحيِم،  ْحَمِن الرَّ ِبْسِم اَلّ الرَّ
اْلُمْسَتقِيَم،  َراَط  اْهِدَنا الصِّ َنْسَتِعيُن،  َوإِيَّاَك  َنْعُبُد  إِيَّاَك  يِن،  الدِّ َيْوِم  َماِلِك 
الِّيَن. آمين. ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَل الضَّ

َواْلَحْمُد  اْلُمْرَسلِيَن،  َوَسَلٌم َعَلى  َيِصُفوَن،  ا  ِة َعمَّ اْلِعزَّ َرّبَك َرّب  سبَحاَن 
ِ َرّب اْلَعاَلِميَن. لَّ

في البداية، أريد أن أعطي الكلمة للسيد األمين لتالوة ما جد من 
مراسالت، فليتفضل مشكورا.

املستشامدالسيددرحلددعدال،دأرينداملجلس:

شك ادالسيددال ئيس.

أودع رئيس الحكومة لدى مكتب املجلس مشروع قانون رقم 84.17 
بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 
من جمادى امجرة 1392 املوافق ل 27 يوليوز 1972 املتعلق بنظام 

الضمان االجتماعي.

وبلغ عدد األسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 30 
يناير 2018:

- عدد األسئلة الشفهية: 44 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 17 سؤاال؛

- عدد األجوبة الكتابية: 7 أجوبة كتابية.

كما نحيط املجلس املوقر علما بأننا سنكون على موعد بعد نهاية 
هذه الجلسة مع جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على 

النصوص الجاهزة.

شكرا السيد الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداألرين.

نستهل جدول أعمال هذه الجلسة باألسئلة امنية املوجهة لقطاع 
الداجلية، والتي يجمعها وحدة املوضوع، والبداية مع سؤال الفريق 
الحركي وموضوعه، فك العزلة عن املناطق املتضررة من التساقطات 

الثلجية، الكلمة لكم..

تفضل في نقطة نظام، تفضل.

املستشامدالسيددلحسندأ عي:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددال ئيسداملحترم،

السيددالوزي ،

السيد6دالوزي 6،

السا 6داملستشامين،

أريد أن أسجل نقطة نظام ألثير االنتباه، ألن واحد الحالة عندنا 
في تنغير دابا حاليا، بعض النا  راهم كيموتوا بقيادة أيت هاني من 
نهار الثالثاء، السيد الوزير املحترم، وهما ثالثة: أي نعم، واحد منهم راه 
في حالة االحتضار وجوج راهم باقيين، يعني باقي غير التلفون بناتنا من 
نهار الثالثاء، ما اكالو، ما شربوا، ابغينا غير اللي يوصل لهم غير املاكلة 
بعد باش ..و جوج آجرين بقيادة "اكنيون" الرحل ديال قيادة "اكنيون" 
ويجب فك العزلة على ذوك النا  راهم يعني واحد الحالة عرفنا باللي 
راه األمور ديال هللا سبحانه وتعالى، لكن راه )matériels( يعني قليل 

بذاك اإلقليم، وميدلت، وكذا.

شكرا السيد الرئيس.

شكرا السيد الوزير.
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السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

السيد الوزير، إلى ابغيتو ال ما�ضي يجاوبوا، لإلفادة في املوضوع، من 
ناحية هو دار نقطة نظام، ولكن إلى ابغى املجلس يسمع وجهة النظر 

ديال الحكومة هي حاضرة معنا، إلى ما ابغيتوش لكم ذلك.

إذن الكلمة للفريق الحركي.. نعم.

املستشامدالسيددعبددالسالمداللبام:

والحال أن السيد املستشار املحترم، طرح موضوعا على شكل نقطة 
نظام، وامن أنكم، السيد الرئيس، سمحتم للسيد املستشار املحترم أن 
يطرح نقطة نظام، هذه النقطة، نقطة نظام، شابها ما يشوبها، ولكن 
نحن هنا لخدمة الوطن واملواطنين، وبما أن السيد الوزير املحترم أبدى 
رغبة للتوضيح للرأي العام، فألتمس فتح املجال للسيد الوزير لإلجابة 
حتى تطمئن الجهة املعنية، رغم أن الكل أظن أننا نتسامح ونتجاوز مع 
القانون الن نقطة نظام لم تكن في محلها، ولكن مع أن األمر يهم فئة 
من املجتمع وطرحت فالسيد الوزير املحترم موجود، فليهدئ الوضع 

ويطمئن الساكنة.

أستسمح، شكرا السيد الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

السيد الرئيس، نقطة نظام طلبها وأعطيت له نقطة نظام في إطار 
النظام الداجلي، ولكن حينما أنهى الفحوى ديال نقطة نظام، السيد 
الوزير أجذ يده، كأنه يريد الجواب، أعطيت له ذلك، ولكن كاين بعض 

اإلجوان..

على أي السيد الوزير، إذا أردتم ذلك تفضلوا.

السيددعبددالوافيدلفتيت،دوزي دالداجلية:

ما ندجولش في النقاش واش عندي الحق وال ما عنديش الحق، 
املستشار  السيد  أثارها  اللي  اإلثارة  الداجلية،  كوزير  زعما  أنا  ولكن 
املحترم، كتدجل في إطار حالة آنية اللي وقع امن في تنغير، بين تنغير 
وميدلت بإملشيل، كاين ثالثة ديال النا  اجذاو واحد البيكوب وجا 
منعهم ما يدوزوش قرروا يدوزوا، وعون السلطة نبههم عدة مرات بأن 
غير في جطر، امشاو، منذ البارحة مقطوعين 25 كلم ديال الثلج، منذ 
البارحة واملروحية ابغينا نسيفطوها ما اقدرناش حيث الثلوج تتهاطل 
بوفرة، من الصباح واحنا باغيين نشقوا الطريق باش نوصل لهم بعد 25 
 )chauffage( يعني ،)carburant( كلم ألقرب نقطة، لحد امن عندهم
عندهم، وما عندهمش املاكلة، هاذ الساعة اللي كنتذكرو راه كنحاولو 
ما أمكن وإلى جات �ضي فجوة في األحوال الجوية، ألن املروحية تقدر 
تم�ضي راه غادي نسيفطو املروحية هي على استعداد، وفي نفس الوقت 

احنا جدامين ب )les5engins5à5chenilles( ألن ما يمكنش دوز من غير 
les5( راه  engins5 à5 chenilles( مع األسف )les5 engins5 à5 chenilles(
ما كيمشيوش بــ )une vitesse( اللي هي كبيرة، كنحاولو ما أمكن أننا 

نوصلوهم في أقرب امجال.

الحالة الثانية اللي ذاكرتي عليها راه تم اإلنقاذ ديالهم.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

إذن الكلمة لكم للفريق الحركي لتقديم السؤال.

املستشامدالسيدديحفظهدبنلبامك:

شك ادالسيددال ئيسداملحترم.

السيددالوزي داملحترم،

السيد6دوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

كما تعلمون تعرف مختلف مناطق اململكة تساقطات ثلجية تلتها 
موجة برد، مما أربك حركة املرور وأضحت معها هذه املناطق في عزلة 

تامة أثرت على الحياة العامة لساكنتها، جصوصا في املناطق الجبلية.

بناء عليه، السيد الوزير املحترم، نسائلكم ما هي اإلجراءات املتخذة 
لفك العزلة عن املناطق املتضررة من التساقطات الثلجية؟

وشكرا السيد الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

السؤال الثاني اللي عندو وحدة املوضوع، وموضوعه فك العزلة 
عن املناطق املتضررة عن التساقطات الثلجية، الكلمة ألحد السادة 

املستشارين من الفريق االستقاللي تفضل السيد الرئيس.

املستشامدالسيددعبددالسالمداللبام:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددالوزي ،

السيد6دالوزي 6،

األجواتدواإلجو6داملستشامينداملحتررين،

السيددالوزي ،

االستباقية  التدابير  هي  ما  هو:  اليوم  االستقاللي  الفريق  سؤال 
للتخفيف من معاناة ساكنة املناطق املحاصرة بالثلوج؟

شكرا.
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السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددال ئيس.

موضوعه  املوضوع،  وحدة  في  دائما  طبعا  الثالث  امني  السؤال 
الكلمة  الجبلية،  باملناطق  الثلجية  التساقطات  انعكاسات  مواجهة 
ألحد السادة املستشارين من مجموعة العمل التقدمي، تفضل السيد 

الرئيس لتقديم السؤال.

املستشامدالسيددعبدداللطيفدأعلو:

شك ادالسيددال ئيس.

السيد6دالوزي 6،

السيددالوزي ،

كل سنة يستبشر سكان املناطق الجبلية جيرا بالتساقطات املطرية 
قاسية من  في كل سنة من موجات  يعانون  لكنهم  الثلوج،  وسقوط 
الصقيع في فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشدة وبسرعة، وفي 
نفس الوقت يعانون من تدهور البنيات التحتية وكل ما مرتبط بها، من 
صحة ومدرسة واملجال الحيوي وغير ذلك، ما الذي أعدته حكومتكم 

هذه السنة ملواجهة هذه األوضاع؟

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

بفك  املتعلقة  األسئلة  الداجلية لإلجابة على  للسيد وزير  الكلمة 
العزلة عن املناطق املتضررة من التساقطات الثلجية، تفضل السيد 

الوزير.

السيددوزي دالداجلية:

السيددال ئيس،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررون،

إن التساقطات املطرية والثلجية ذات الطابع االستثنائي التي عرفتها 
بالدنا هذه السنة في العديد من املناطق، والتي سيكون لها بال شك 
انعكاسات إيجابية على املوسم الفالحي وتعزيز الفرشة املائية وإغناء 
حقينة السدود تطرح تحديات مرتبطة بمواجهة آثار البرد والعزلة التي 
قد تعرفها بعض املناطق، جاصة الجبلية منها بسبب انقطاع الطرق 

واملسالك.

الثلوج،  وتساقط  البرد  موجة  تطرحها  التي  الوضعية  هذه  أمام 
حرصت مختلف مصالح وزارة الداجلية بتنسيق مع جميع القطاعات 
مقاربة  وفق  شهور،  منذ  والتعبئة  التجند  على  املعنية  الحكومية 
إستباقية من جالل اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات الالزمة الكفيلة 

بدعم الساكنة املحلية والتخفيف من امثار السلبية لألحوال الجوية.

لصاحب  السامية  املولوية  للتعليمات  وتنفيذا  الصدد،  هذا  وفي 
الجاللة امللك محمد الساد  نصره هللا وأيده، دأبت وزارة الداجلية 
على إعداد مخطط وطني سنوي شامل ملواجهة امثار السلبية ملوجة 
البرد وتساقط الثلوج عن طريق تبني تدابير استباقية من شأنها مساعدة 

السكان املتضررين على تجاوز الوضعية الصعبة، وذلك ب:

- تفعيل مركز للقيادة واليقظة على مستوى وزارة الداجلية من أجل 
تأمين تتبع تطور الوضع وتنسيق عمليات التدجل؛

املستمر  والتقييم  والتتبع  لليقظة  اإلقليمية  اللجان  تفعيل   -
للوضعية امليدانية؛

األساسية  باملواد  املعنية  للمناطق  العادل  التموين  ضمان   -
الضرورية وبمختلف وسائل التدفئة؛

- السهر على توفير وتوزيع العلف للماشية، نظرا العتماد ساكنة 
هذه املناطق على تربية املوا�ضي؛

- تحديد أماكن تخزين ونقط بيع حطب التدفئة من طرف املندوبية 
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛

- تأمين التدجل الفوري بواسطة مروحيات اإلسعاف التابعة لكل 
من الدرك امللكي ووزارة الصحة إلنقاذ السكان املتواجدين في حاالت 

حرجة واستعجالية كالنساء الحوامل؛

- تعبئة امليات التابعة ملصالح الدولة وكذا تلك التي هي في ملك 
الخواص وتموقعها بالقرب من املسالك املهددة باالنقطاع من أجل فك 

العزلة؛

- مواصلة أشغال ربط هذه الدواوير واملداشر بالشبكة الهاتفية.

هللا  نصره  الساد ،  محمد  امللك  الجاللة  صاحب  من  وبأمر 
إقليم  من  بكل  ميدانيين  عسكريين  مستشفيين  إقامة  تمت  وأيده، 
شيشاوة بالجماعة القروية اللة عزيزة وبإقليم تنغير بالجماعة القروية 
ألمسمرير، كما تم إحداث مستشفى ميداني متنقل تابع لوزارة الصحة 

بإقليم ميدلت بدائرة إميلشيل.

واهتماما باملواطنين املتأثرين بشكل مباشر بسوء األحوال الجوية، 
انطلقت عملية توزيع املؤن الغذائية واألغطية داجل األقاليم املحصية 
اللي هي 22 إقليم واللي كتشمل على 1205 دوار تابع ل 169 جماعة، 
وجاصة األقاليم ديال الحوز، الحسيمة، بني مالل، أزيالل، بوملان، 
شفشاون، جنيفرة، إفران، ميدلت، تاوريرت، تارودانت، تازة، تنغير، 

صفرو وشيشاوة.

ومن جانب آجر، انكبت املصالح املتدجلة على:

- فتح ما يقارب من 10 طرق وطنية و18 طريق جهوية و46 طريق 
إقليمية؛

- كما تم فك العزلة على أزيد من 158 دوار وتأمين الولوجية لحوالي 
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191 دوار صعب الولوج إليها، وذلك على إثر التساقطات الثلجية التي 
سجلت في بعض أقاليم اململكة؛

- تعبئة أزيد من 729 آلية إلزاحة الثلوج، 533 منها تم توفيرها من 
طرف العماالت واألقاليم املعنية؛

- السهر على ضبط عملية وضع الحواجز الثلجية لحماية مستعملي 
الطرقات التي من املرجح أن تعرف انقطاعات؛

- التكفل بأزيد من 6488 شخص بدون مأوى بإيداعهم بوحدات 
استقبال آمنة من أجل حمايتهم من تداعيات موجة البرد القار ، 
وذلك من جالل تقديم جدمات إنسانية لهم من إطعام وتطبيب وكذا 

إيواء جزء مهم منهم؛

- إحصاء وتتبع 3742 امرأة حامل، حيث تم التكفل لحد امن ب 
286 امرأة مقبلة على الوالدة باملراكز الصحية أو دور األمومة، إسوة بما 

تم القيام به في املوسم الفارط؛

 43 وحوالي  املمرضين  من   1950 من  وأكثر  طبيب   660 تعبئة   -
مستشفى تابع لوزارة الصحة و9 وحدات صحية متنقلة وأكثر من 400 

سيارة إسعاف جالل هذه املرحلة؛

- مد مراكز دار الطالبات أو دار الطالب والداجليات واملستشفيات 
واملراكز الصحية ودور األيتام باألغطية؛

برنامج رعاية  تفعيل  إطار  في  قافلة طبية   371 وتنظيم  برمجة   -
فحوصات  إلجراء  شخص   207000 يفوق  ما  لفائدة   2018-2017
مجانية وتوزيع األدوية على الدواوير املعنية بموجة البرد، وذلك بتنسيق 

مع النسيج الجمعوي واملندوبيات اإلقليمية لوزارة الصحة؛

- تعبئة مروحيات تابعة لوزارة الصحة من أجل تقديم الدعم لفرق 
املساعدات  إيصال  أو  املستعجلة  الحاالت  وجاصة إلجالء  التدجل، 

الغذائية للبلدات املعزولة؛

- حث املصالح املعنية على تجهيز مالجئ الثلوج إليواء مستعملي 
الطرق عند االقتضاء؛

- التعاقد مع عدد إضافي من سائقي آليات إزاحة الثلوج احترازيا 
لتغطية أكثر من 5000 كلم من الطرقات املغطاة بالثلوج لتأمين سالسة 

املرور وضمان سالمة املواطنين؛

- تفعيل بعض التطبيقات الهاتفية إلرشاد مستعملي الطريق حول 
االنقطاعات املحتملة؛

- تهيئة 900 منصة لنزول الطائرات املروحية املعبئة لهذه الغاية 
والتابعة ملصالح الدرك امللكي ووزارة الصحة؛

- تغطية 1075 دوار بشبكة الهاتف الخلوي، ويجري العمل على 
تفعيل برنامج جاص لتغطية ما تبقى بالهاتف عبر األقمار االصطناعية؛

- كما يجري العمل على دراسة تعزيز شبكة محطات الرصد الجوي 
ملراقبة ورصد الحاالت الجوية وعناصر الطقس املختلفة، من جالل 

إضافة 130 محطة موزعة على مستوى األقاليم املعنية.

السيددال ئيس،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

البد من التأكيد على أن مختلف مصالح وزارة الداجلية، بتنسيق 
للتدجل  باستمرار  معبئة  املعنية  الحكومية  القطاعات  جميع  مع 

والتخفيف من آثار موجة البرد.

كما ال يفوتني في الختام أن أنوه بالروح العالية والتعبئة الكبيرة التي 
تميز جميع املتدجلين لفك العزلة ودعم الساكنة والتخفيف من آثار 
األحوال الجوية من إدارة ترابية ومصالح أمنية من درك ملكي ووقاية 

مدنية وقوات مساعدة وكذا ممثلي املصالح الخارجية املعنية.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

في إطار التعقيب على جواب السيد الوزير، الكلمة للفريق الحركي.

املستشامدالسيددعبددال حلاندالدمي�سي:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددالوزي ،

السيداتداملستشامات،

السا 6داملستشامين،

تفاعال مع جوابكم القيم، السيد الوزير، بكل موضوعية ال يمكننا 
في الفريق الحركي إال أن نثمن التوجيهات السامية لصاحب الجاللة 
في ما يخص دعم امالف األسر املحاصرة بالثلوج وتوفير مستشفيات 
متنقلة لتقديم العالج لساكنة العديد من املناطق القروية والجبلية، 

جاصة في األطلس املتوسط والجنوب الشرقي وغيرها.

وفي هذا السياق، نود، السيد الوزير، أن نعرض بعض املالحظات، 
مشفوعة باقتراحات عملية نتطلع أن تأجذها الحكومة بعين االعتبار.

- إن العزلة الناجمة عن التساقطات املطرية والثلجية وما يترتب 
بل  موسمية،  ظاهرة  ليست  واجتماعية  اقتصادية  تبعات  من  عنها 
أضحت بنيوية، وهو ما يتطلب أن تجدد الحكومة مقاربتها وتبني عليها 

حلول دائمة؛

- إن وضعية هذه املناطق القروية الجبلية ال يمكن مواجهتها بمنظور 
قطاعي ضيق، بل تستلزم سياسة حكومة مندمجة ومتكاملة، تشرف 

عليها وزارة الداجلية لدرايتها باملجال القروي والجبلي.
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السيددالوزي ،

احنا نعترف بأن كان واحد العمل جبار اللي قايمين به اإلجوان في 
السلطات وكذلك اإلجوان في التجهيز وال اإلجوان ديال مؤسسة محمد 
الخامس وكذلك اإلجوان ديال الصحة، ولكن السيد الوزير تتعرفوا 
هاذ املناطق بالخصوص أن الجنوب الشرقي أنه بعض املناطق كواحد 
الجماعة ديال ملولة واللي محاصرة من جميع الجهات وكذلك "تلوات" 
في الطريق 9 الرابطة ما بين مراكش وورزازات وكذلك اإلجوان ديال 
"تديلي" ومجموعة ديال العائالت، انا تنقترحو السيد الوزير إلى كاينة 
إمكانية ديال أنه هاذ )les5engins( يكونوا في هاذ املناطق، ألنهم دائما 

تيبقاوا محاصرين واملواد الغذائية تتقل في هاذ الوقيتة هاذي.

وبالتالي إلى كاين �ضي إمكانية ديال أن هاذ صندوق املقاصة يتعمل 
به في هاذ بحال هاذ البوطة بأنها تكون ب 20 درهم باش ما يمكنش نبقاو 
دائما هاد املسألة ديال الحطب اللي تتكرر كل عام وألن إشكالية حتى 

الغابة والت تتلقى إشكاليات.

وبالتالي إذا كان غادي يتوجه هاد صندوق املقاصة يتوجه لهذه 
تنعرفوا  الوقيتة، واحنا  في هذه  تعاني إشكاليات كبيرة  اللي  املناطق 
بأن هذه املناطق هي مناطق فقيرة جدا وما يمكنلهاش هاد القضية ال 
الضوء وال البوطة تخلصها بهاد الثمن اللي كاين حاليا، زيادة على أنه 

هاد املناطق هي حاليا مسدودة.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

دائما في إطار التعقيب الكلمة للفريق االستقاللي. تفضل.

املستشامدالسيددعبددالسالمداللبام:

شك ادالسيددال ئيس.

أنارنا  والتي  حاليا  املبذولة  املجهوادت  يثمن  االستقاللي  الفريق 
ننوه  أن  إال  يسعنا  ال  االستقاللي  الفريق  فباسم  الوزير،  السيد  بها 
باملجهوادت الجبارة املبذولة من طرف األجهزة مختلف األجهزة جاصة 
وزارة الداجلية واملنتخبين اللي الحمد هلل كاين واحد االجتهاد محمود 

لفك العزلة والتخفيف من معاناة الساكنة املعزولة بالثلوج.

التي  اإلكراهات  هي  ما  بحدة  نفسه  يطرح  وهو  آجر  يبقى سؤال 
تصادف العمل حتى ننكب عليها جميعا كل من موقعه للتخفيف من 

معاناة هؤالء املحاصرين من ساكنة املغرب الحبيب.

طبعا التوجيهات السامية ديال سيدنا ما كنجهلوهاش وكنحبذوها 
وكنفتخر ونعتز بها، امن الوزارة الوصية الداجلية وباقي الوزارات كلهم 
على قدم وساق للتخفيف، ولكن املدى البعيد ما زال ما كنعرفوهش 
كاين واحد التعويض عن املناطق النائية والصعبة لحد الساعة مازال 
الوزارة ما انتبهتش لها، هاد كذلك تصنيف بعض املناطق، تسهيل املرور 

أنا ملي تنطلع إيكاون وإساكن ونم�ضي على طريق الحسيمة يصعب، 
اللي والت  الحاجة  واحد  تنشوفوا  واحنا  إملشيل  ميدلت  ثاني  عاود 
معروفة جاصنا نديرو واحد السباق ألن هاد ال�ضي وال كل ما تساقط 

الثلج إال وتنطيحوا في ورطة.

بغينا نعرفوا من السيد الوزير نغتنموا الفرصة من وجوده باش 
يعطينا اإلكراهات باش ننكب عليها ونوجدوا وحد استباقية لجميع 
الساكنة باش  اللي كتشكل جطر على  أو  تنتاب املغرب  اللي  املخاطر 
نعيشوا في أمان واطمئنان بفضل الرعاية السامية ديال سيدنا هللا 

ينصرو فالكل مجند لخدمة هذا الوطن، شكرا السيد الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددال ئيسداملحترم.

العمل  ملجموعة  الكلمة  الجواب،  على  التعقيب  إطار  في  دائما 
التقدمي.

املستشامدالسيددعبدداللطيفدأعلو:

شك ادالسيددال ئيس،

فيها،  وجادة الشك  إيجابية  الوزير  السيد  مبادرتكم  بأن  صحيح 
ولكن اسمحوا لي أن أذكر بأننا في كل سنة نالحظ أن الحكومة تصارع 
الزمن لتطويق آثار هذه األوضاع والذي نريده هو جطة حكومية فعالة 

ومتماسكة األطراف تحقق الديمومة والفعالية القصوى.

كنا نتمنى أن نسمع ولو هناك مشروع لوضع جطة محكمة في هذا 
الوضع، كفى من التدجالت الظرفية، حاوروا ساكنة الجبال بمشاريع 
مهيكلة قائمة يساهمون فيها، بتعبير آجر السيد الوزير إن األمر كله 
يدجل في إطار العدالة املجالية، هي املدجل املنصف للمناطق الجبلية، 

لم نسمع كلمة العدالة املجالية في مناولتكم لهاذ املشكل.

فلذلك، ال يسعنا في مجموعتنا، إال أن نذكر بمطالب االئتالف املدني 
من أجل الجبل والرامية إلى تحسين شروط عيش ساكنتها، هناك عدد 
كبير من الجمعيات يشتغلون وبلوروا مخططات إلى أن من يسمع إلى 

هذا املجهود.

البد أن نذكر كذلك بأننا في مجموعتنا قدمنا مقترحا قانونيا من أجل 
وضع الدعوة إلى وضع قانون جاص للمناطق الجبلية، منذ سبع سنوات 
وهذا املقترح في الرفوف لم نتلق عنه أي جواب، هناك ضرورة إحداث 
مرصد ملناقشة السياسات وامليات، باإلضافة إلى تبادل الخبرات في 
نتلق عنه أي جواب، ضرورة تفعيل االجتصاصات  لم  هذا املجال، 
املالية للجهات وتمكينها، التفعيل الحقيقي للسياسة الترابية وضعت 

لهذا، بل تفكك بجانب ساكنتها، تفعيل املقاربة التشاركية.

وأجيرا، ال يسعني إال أن نرفع تحية تقدير واحترام ملبادرة القوات 
في  متنقلة  ميدانية عسكرية  إقامة مستشفيات  إلى  امللكية  املسلحة 
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املناطق الجبلية التي تعاني من قساوة الظروف املناجية وسوء األحوال 
الجوية.

فتحية للقوات املسلحة امللكية.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددال ئيس.

السيد الوزير إذا أردتم فيما تبقى لكم من الوقت، تفضلوا باقي �ضي 
دقيقة، باقي لك 50 ثانية.

السيددوزي دالداجلية:

ابغيت نشير لواحد القضية بسرعة وبعجالة باش نتفاهمو عليها، 
احنا في هاذ امليدان أمام واحد الوضع ما�ضي هو وضع عادي، ما يمكنش 
نتعامل معه أنه وضع عادي باش نديرو..، الحكومة عندها مخططها 
ما�ضي كتسارع على الوقت باش تم�ضي.. الخدمة في هاذ املخطط السنوي 
ديال محاربة آثار البرد القار  هو مخطط كيتدار سنويا واللي كنشتغلو 
عليه ابتداء من شهر جمسة، شهر أربعة، باش نوجدوه للسنة املقبلة، 
أي ما كنجيوش في آجر ساعة باش نتدجلو، باش نوجدو اإلمكانيات 
نوجدوها راه جاص وقت كبير، غير هو التدجل كيكون في حالة حيث 
كيطيح الثلج اللي حالة ما كاينش التحكم فيها، وجا كيكونوا الطرقان، 

وجا كيكون اللي كان كيتقطع.

هاذو الحالة اللي هضرنا عليها قبيلة حتى هما في طريق وطنية راه 
مقطوعة، يعني حيث كتجي أمام واحد الحالة اللي هي استثنائية، ما 
يمكن يكونوا غير حلول استثنائية، ما كانش حل طبيعي، غير بغينا 
نتفاهمو بأن ما�ضي هي رد فعل، هي عمل حكومي اللي هو منظم وجاص 

بهاذ القضية املحاربة ديال امثار ديالو في أي وقت وحين.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

الجامعات  تمكين  عدم  وموضوعه،  الرابع  السؤال  إلى  وننتقل 
من  باملغرب  للشغل  الوطني  لإلتحاد  التابعة  الوطنية  والنقابات 
الوصوالت، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية 

لتقديم السؤال.

املستشامدالسيددعبدداالالهدالحلوطي:

السيددال ئيس.

السيددالوزي ،

السيد6دالوزي 6،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

بداية نسائل السيد الوزير سبب طرحنا لهاذ السؤال، في الحقيقة 

ديال  املجموعة  لواحد  بالنسبة  وإنما  لنا  بالنسبة  فقط  ليس  فعال 

الهيئات واملنظمات والنقابات، واللي من ضمنها النقابة ديال االتحاد 

الوطني للشغل باملغرب، واللي كنلقاو واحد املعاناة مع املصالح ديال 

الوالية ديال األمن ديال الرباط–سال–القنيطرة، في تسليم الوصوالت 

اللي كينظمها القانون، وكما كتعرفوا السيد الوزير، واحنا كنعرفوكم 

بأنكم كتحرصوا على تطبيق القانون، كنالحظوا بأنه كاين عندنا هاذ 

اإلشكال هذا اللي هو مطروح على الساحة ديال املنطقة ديال الوالية 

ديال الرباط.

ولذلك، نسائلكم، السيد الوزير، أنه واش هاذ األمر هذا راجع ل�ضي 

أسباب معينة؟

وبالتالي احنا عندنا تساؤالت دائما ما لقيناش لها جواب، وما هي 

اإلجراءات اللي ممكن السيد الوزير أنكم تقوموا بها من أجل تجاوز هاذ 

الوضع هذا؟

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددال ئيس.

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددوزي دالداجلية:

والية األمن، والية الجهة، والجهات ما عندها حتى �ضي عالقة مع 

ما�ضي  اسميتو، هذا   )lapsus( يمكن غير  الجهة،  األمن ووالية  والية 

إشكال، غير باش نصحح وما يوقعش جلط.

واضحة  املسطرة  النقابات،  تأسيس  ديال  املسطرة  يخص  فيما 

ومعروفة للجميع، ما عندناش عالش نعاودوها حيث تيتحط امللف، 

الشخص اللي تيحط امللف تياجذ وصل إيداع وال تياجذ التأشير على 

نظير امللف ديالو، باش هاذ الحالة الخاصة اللي تنهضرو عليها فيما 

يخص النقابة التابعة لالتحاد الوطني للشغل، عند والية جهة الرباط 

سال، حطت 224 ملف من البداية لدبا، هذه 2 األسابيع كانوا باقي 15 

ملفات اللي مزال ما جداوش فيهم الوصل النهائي ديالو، امن باقي 8 

امللفات، يعني من األسبوع اللي فات لدبا جذيتوا 7 أو 8.

ما كانش إشكال، اإلشكال الوحيد هو هاذ امللفات جاصهم يتدرسوا 

وياجذوا الوقت ديالهم للدراسة فقط وال غير، وما كاينش �ضي سبب 

آجر.

وشكرا.
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السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

الكلمة لكم السيد املستشار املحترم للتعقيب.

املستشامدالسيددعبدداالالهدالحلوطي:

شك ادالسيددالوزي .

وفي الحقيقة احنا بالنسبة لنا هاذ الجواب ديالكم هو مهم بالنسبة 

لنا، ألن اللي تيهمنا السيد الوزير هو أن نتعاون جميعا انتم من موقعكم 

ونحن كذلك من موقعنا في أن تكون املصالح ديال والية جهة الرباط 

سال القنيطرة تقوم بتطبيق القانون معنا جميعا.

ولكن تنقول لكم السيد الوزير إلى كانت �ضي أمور اللي دارت غير 

مؤجرا فاحنا تقريبا طيلة هاذ املرحلة هاذي واحنا النا  ديال اإلدارة 

عندنا ديال النقابة تيطلعوا يوميا وتيلقاوا بأن كاينة مازالة مشاكل.

احنا اللي تنطالبو به السيد الوزير هنا:

أوال تنطالبو بأن القانون تيقول بأنه تسليم الوصل مؤقت، راه مع 

األسف التسليم ديال الوصل املؤقت ما كيكونش، املفروض أننا ملي 

تنحطو أي ملف ناجذو وصل مؤقت كما هو منصوص عليه قانونا، هاذ 

الوصل املؤقت تتعرفوا السيد الوزير بأنه املدى ديال االستعمال ديالو 

هو مدة شهرين، فامن ما تنتوصلو ال بوصل مؤقت وال بوصل نهائي.

احنا  لك،  نقول  لي  اسمح  الوزير  والسيد  مجموعة،  عندنا  امن 

متفقين مع اإلدارة أنها تبحث وتدر  امللفات، احنا مستعدين أنها اإلدارة 

تجاوبنا وتقول لنا بأن هاذ امللف ديالكم مرفوض ألن فيه فالن ال تتوفر 

فيه األهلية، احنا مستعدين للتعاون، مستعدين نتعاونوا ومستعدين 

نمشيو في هاذ االتجاه ألن ما غيمكنش احنا نقبلو باش بالدنا يكونوا 

فيها بعض النا  اللي هما مسؤولين اللي هما ما تيتحملوش املسؤولية 

ديالهم كاملة، ولكن راه ما عندناش جواب السيد الوزير، ما تيقولوا 

لنا ال ممكن وال ما �ضي ممكن، تيقول لك مازال في البحث، هاذ مازال في 

البحث السيد الوزير احنا نتمناو أننا نشتغلوا في إطار الوضوح، يعطيونا 

الوصوالت املؤقتة ما تيعطيوهاناش اليوم، يعطيونا الوصوالت املؤقتة.

عندنا مشاكل السيد الوزير راه تيطلب لنا فيها الوصوالت النهائية، 

النقابة ديال سيارة  السيارات ديال األجرة،  عندنا مشكل امن ديال 

األجرة وأنتم عارفين املشاكل اللي عندهم مع )Uber( واللي بقت تتنقص 

لهم من القوت اليومي ديالهم وعندهم بعض املشاكل، ألن )Uber( أنتم 

تتعرفوا بأنها تتشتغل اليوم في ظل جارج إطار القانون، وابغاو يمشيو 

يرفعوا دعوة قضائية تيخصهم الوصل ديالهم. هذه أربع سنوات السيد 

الوزير ما حصلوش على الوصل ديالهم لغاية اليوم.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

السيد الوزير، إذا أردتم فيما تبقى لكم من الوقت.

السيددوزي دالداجلية:

ما عنديش ما نضيف، لكن ابغيت ثالثة املبادئ:

أوال الكل سواسية أمام القانون، الجميع سواسية أمام القانون 
وأمام اإلدارة، تتعامل مع الجميع بنفس التعامل، وإذا كانوا �ضي حاالت 
فهما حاالت شاذة احنا مستعدين ندرسوهم، أما األغلبية وأعطيت 
األرقام، بأنه تدوز بسالسة ما يوقعش �ضي إشكال، وحتى لو كان �ضي 
إلشكال راه عندنا الطريقة باش نتعامل معه، كاين املحكمة من جهة 

وإلى اإلدارة ما دارت جدمتها راه املحكمة من جهة أجرى.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شكرا السيد الوزير، نشكر السيد الوزير على مساهمته القيمة في 
هذه الجلسة.

وننتقل للسؤالين امنيين املوجهين لقطاع املاء واللذين تجمعهما 
وحدة املوضوع، والبداية مع سؤال مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية 

للشغل، وموضوعه تلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد هللا، تفضل.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

السيد6دالوزي 6،

ما هي اإلجراءات التي اتخذتموها من أجل وضع حد للمخاطر البيئية 
التي تطال سد سيدي محمد بن عبد هللا؟

السيددمئيسدالجلسة:

والسؤال الثاني موضوعه ثلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد هللا، 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لتقديم 

السؤال، أستسمح.

املستشامدالسيددعبددال حيمدالكليلي:

بسمدهللادال حلندال حيم.

شك ادالسيددال ئيس.

السيد6دالوزي 6،

السا 6دوالسيداتداملستشامين،

السيد6دالوزي 6،

الرباط وسال  تهدد سكان  التي  البيئية والصحية  الكارثة  إثر  على 
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من  القادمة  العادمة  املياه  إثر تسرب  املجاورة على  واملناطق  وتمارة 
سجن العرجات، والذي تسبب في تلوث مياه سد سيدي محمد بن 
عبد هللا الذي يزود أزيد من 10 ماليين نسمة باملاء الصالح للشرب، 
نسائلكم السيدة الوزيرة املحترمة حول التدابير العاجلة التي ستقومون 

بها ملعالجة هذا املشكل البيئي؟

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

باملاء لإلجابة على السؤالين  املكلفة  الدولة  الكلمة للسيدة كاتبة 
املتعلقين بتلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد هللا، تفضلي السيدة 

الوزيرة.

السيد6دش فاتداليدميدأفيالل،دكاتبةدالدولةدلدىدوزي دالتجهيزد
والنقلدواللوآيستيكدواملاءدركلفةدباملاء:

السيداتدوالسا 6داملستشامين،

أود في البداية أن أشكركم على إتاحة الفرصة للتداول حول هذا 
املوضوع الذي أثير حوله نقاش إن كان في مجمله جدي وصحي، ألنه ينم 
عن دينامية ويقظة املجتمع املدني وأيضا الفاعلين املحليين في مراقبة 
تنفيذ السياسات العمومية وأيضا في تدبير الشأن العام، إال أنه لألسف 
وأقولها بمرارة أنه سجل انحرافات قد أقول جطيرة وفي بعض األحيان 
غير صحيحة والترويج ألكاذيب والترويج لدفوعات اللي في الواقع ال تفيد 
ال صورة الوطن وال مؤسساته، بالترويج بان الساكنة أصبحت تتغذى 
من مياه غير صالحة للشرب أو هناك ثلوت على مستوى املياه املوزعة، 
وهناك في بعض األحيان أشخاص قابعين في املستشفيات، يعني كل ما 
جاد به الخيال البشري روج على مستوى عدة وسائط، وهذا لألسف 
ي�ضيء لصورة البالد وي�ضيء ملؤسساته ويعمل على تسفيه وتحطيم كل 

ما هو م�ضيء في هذا الوطن.

فيما يتعلق بثلوت سد سيدي محمد بن عبد هللا، أريد فقط أن 
أشير بأن كل السدود على الصعيد العالمي بما فيها السدود على الصعيد 
الوطني معرضة ملصادر الثلوت، ما�ضي فقط غير سد سيدي محمد بن 
عبد هللا، كل السدود على الصعيد الوطني معرضة ملصادر الثلوت، 
سواء كانت بمياه عادمة أو في بعض األحيان بعصارات ديال املطارح أو 
في بعض األحيان بمرجان الزيتون، السادة املستشارين ديال املناطق 
اللي كتعرف إنتاج مهم ديال الزيتون كيعرفو ماذا ينتجه هذه املعاصر 

من مخلفات بيئية وإيكولوجية جد وجيمة.

اللي حدث فهاذ سد سيدي محمد بن عبد هللا هو أنه ما�ضي فقط 
سجن العرجات "1" وال سجن العرجات"2" اللي هما كيلوثوا الجماعات 
املجاورة للسدود مكتوفرش على أنظمة لتطهير السائل، مما في بعض 
الطبيعي  الوسط  في  كتقذف  اللي  مقذوفات  عندنا  كتنتج  األحيان 

ديالها، وكيكون واحد النوع ديال التنقية الذاتية، ألن ملي كتطلق املواد 
العضوية راه غادية وهي الشحنة امللوثة راه كتقالل مكتوصل للسد 

حتى كتكون عمليا ما كان عندها حتى �ضي اثر على الجودة ديال املياه.

أما فيما يخص سجن العرجات "1" وسجن العرجات "2" كان البعد 
البيئي حاضر لدى إنجاز هذه املؤسستين، بحيث أن املندوبية العامة 
البيئي  البعد  هاذ  استحضرت  املؤسسات  ديال   2 بنات  ملا  للسجون 
وجهزت بجوج داملحطات ديال املعالجة ديال املياه العادمة، املحطة 
األولى في السجن "1" واملحطة الثانية في السجن "2"، لكنه مع ارتفاع 
عدد السجناء وهذا إكراه جارج عن إرادة املندوبية، ما�ضي املندوبية 
فقط هي املسؤولة عن رفع عدد السجناء، نتج عنه عدم القدرة ديال 

املحطتين باش تعالج ذاك املياه اللي تصدر عن املؤسستين.

الفائض من املياه ولست هنا بصدد تبرير وضعية شاذة، وضعية 
مخالفة ملقتضيات القانون، الفائض من املياه هو 0.2 مليون متر مكعب 
اللي كيقطع واحد املسافة طويلة عاد كيوصل للسد، يعني نسبة التأثير 
ديالو على املياه الخام، ما كنهضرش فقط على املياه املعالجة، املياه 

الخام، نسبة منعدمة.

والتحاليل بينت وفق املعطيات اللي عندنا واللي كنتوفرو عليها من 
مختبرات معتمدة بأن الجودة ديال املياه الخام، ما كهنضرش على املياه 
املعالجة، غير املياه الخام، لم يطرأ عليها أي تغيير أو تدهور، ولم تعرف 

إطالقا تلوث، املياه الخام.

املياه املعالجة، املياه املعالجة امن تعالج على مستوى أكبر محطة 
ديال املعالجة على الصعيد الوطني 9 متر مكعب في الثانية اللي تزود 
ساكنة الشريط الساحلي من سال حتى للدار البيضاء مرورا بالرباط 
بوزنيقة، الصخيرات، تمارة، املحمدية إلخ، هاذ املياه جاصنا نعرفو 
بأنها مياه معالجة أوال بواحد التسلسل ديال املعالجة معترف به على 
الصعيد الدولي، مراقبة منذ املصدر حتى لعند املستهلك، وفق معايير 
الجودة ومراقبة دورية ومستمرة سواء من طرف مصالح املكتب أو من 
طرف أيضا املوزعين الساهرين على توزيع املاء على مستوى الشركات 
الكبرى، ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تدهور، واملختبر اللي كيسهر على 
أملع  من  تعرفوا  جاصكم  املستشارون  السادة  املياه  هذه  مراقبة 
املختبرات على الصعيد اإلفريقي، ويعتبر مرجع يعني كل الجهات التي 
تريد أن تعالج املياه وتعرف الجودة ديالها كيلتجأو إلى هذه املختبرات 
من جارج املكتب، والتحاليل ها هي بناتكم يمكن لنا نوزعوها لكم يعني 
املؤشرات العامة اللي كتثبت تدهور الجودة ال من ناحية الحمولة ديال 
النترات، ال من ناحية أيضا البكتيريا ها هما األصفار، ما كاين حتى �ضي 
بكتيريا في املياه، على مستوى مدجل املحطة وال على مستوى الخزانات، 
وال على مستوى قناة الجر، وال على مستوى الشبكة، ما كاين حتى �ضي 

بكتيريا، األصفار اللي كاينة.

النسبة ديال النترات في هذه املياه اللي يعتبر أكبر مؤشر ديال تلوث 
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املياه فاش كيخرج من املحطة 0.64 ملغ في اللتر، والنسبة املسموح 
بها في القانون 50 ملغ في اللتر، يعني ما بين 0.64 و50 مسافة شاسعة 

وشاسعة جدا.

والهلع  والفزع  االرتباك  كفانا من جلق  التهويل،  من  كفانا  لذلك 
وسط الساكنة، راه الساكنة اللي تتزود تتزود من ماء صالح للشرب 
موافق ملعايير الجودة، وكاين مصالح أيضا وزارة الصحة املفروض أنها 
تقوم أيضا بمراقبات مضادة، ألن لحد امن ما عرفتش أشنو هي الدواعي 
واألهداف وراء ترويج حملة شعواء تفيد بأن الساكنة توزع من مياه 
ملوثة وما كاينش �ضي دولة على الصعيد الدولي يمكن لها أنها تساهم في 

تسميم املواطنين ديالها، كفانا.

شكرا السادة املستشارين.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيد6دكاتبةدالدولة.

الكلمة لرئيسة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في إطار 
التعقيب.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

السيد6دالوزي 6،

أوال أنا أريد أن أهنئ كل منظمات املجتمع املدني التي قامت بزيارة 
املكان والتي فضحت هذا الوضع، ألنه على كل حال نحن في حاجة إلى 
مجتمع مدني واعي بحقوقه وما ننساوش بأنه من أهم الحقوق اللي 
كاينة في الدستور في الفصل 31 هو الحصول على بيئة سليمة وكذلك 

الحق في املاء الصالح للشرب وماء سليم.

كذلك، السيدة الوزيرة، هناك املرسوم املتعلق بحماية واستصالح 
البيئة واللي تيتكلم في الفصل ديالو األول على حماية البيئة من كل 
أشكال التلوث والتدهور أيا كان مصدره، وكذلك تحسين إطار وظروف 
عيش اإلنسان، وسأرجع كذلك إلى الفصل 49 من هذا القانون هذا، 
واللي كيتكلم–ما غاديش نقراه عليك ألنه راه عندك–بأنه يتكلم على 
أن الدولة جاصها توفر للنا  بيئة سليمة ويكونوا عايشين في ظروف 

حسنة.

بالنسبة لنا 9 مليون، السيدة الوزيرة، هما اللي جالسين دبا امن 
يعانون من هذا املكان، السؤال اللي كيتطرح واللي كاين في املرسوم 
هو كان جاص تندار دراسة، دراسة قبل ما تندار املنشأة، قبل ما يدار 
السجن، وقبل ما يندار السجنين بجوج، وقبل ما تندار أي سكن أو أي 

بناء في املنطقة باش يمكن لنا نحافظو على نقاء املياه.

بالنسبة للتصريح ديالكم تتقولوا 0.2 ال يلوث، واألطفال الرضع 
سيدتي الوزيرة غادي يشربوا من هذا املاء امللوث ب 0.2؟ النا  اللي 
كيكونوا شيوخ والصحة ديالهم غير على قدهم يشربوا هذا املاء، ونقول 

لك السيدة الوزيرة بأنه هناك دراسات دارها البنك الدولي في دول من 
أمريكا الالتينية والتي عانت من نفس هذا املشكل وبنفس هذه النسبة 
وأشنو في التالي اكتشفوا؟ على أن النا  عانوا من أمراض ألنه كان 
هناك تسريب ديال املياه العادمة للسدود ديالهم، وغادي أنت تبارك 

هللا وزيرة ومطلعة على املوضوع راه كيمكن لك تطلعي على هذا.

امن أشنو كاين؟ املغاربة كلهم والوا غاديين كيمشيوا يشريوا املاء 
املعدني، إيوا تتقولي يمكن كاين لوبيات، اللوبيات نحن نستثني األحزاب 
ونستثني النقابات ونستثني وغيبقى اللوبيات اللي كيستافدوا من هاذ 

ال�ضي، أنا ما قلتش أنتي اللي قلتي.

احنا بالنسبة لنا كنقابات وكأحزاب وكمجتمع مدني جاصنا نراقبو 
السياسات العمومية، وإذا كانت فعال اللوبيات هي اللي دايرة هاذ ال�ضي 
جاصكم توقفو عليها، كاينة وزارة الداجلية، وكاينة وزارات اللي جاصها 
تم�ضي تشوف شكون هما األطراف املستفيدين؟ النا  ما عندهمش 
حتى باش ياكلوا ولى امن مشكل شراء املياه، مشكل حقيقي، النا  ما 

عندها شتى باش تصرف على وليداتها، وجالسة كتشري في املاء.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيد6داملستشام6.

الكلمة لفريق األصالة واملعاصرة في إطار التعقيب، تفضل.

املستشامدالسيددعبددال حيمدالكليلي:

شك ادالسيددال ئيس.

السيد6دالوزي 6،

احنا راه ما جايينش هنا باش نقولو بأن راكم دايرين مشاكل وال احنا 
باغيين نوضو املشاكل وال باغيين، احنا راه جايين لهنا باش كندافعو 
على حقوق ديال املواطنين، وديال الشعب ألنه هاذ ال�ضي اللي تنشوفو 
فيه احنا باش كنعيدو الطرح ديال هذا السؤال ألن كان سبق لنا درناه 
في النواب، احنا ما جيناش اليوم باش، جينا باش نكررو هذا على فريق 
البيئي  املشكل  هذا  جطورة  أن  البرملان  بمجلس  واملعاصرة  األصالة 
والصحي تستوجب منا إثارته لكي تتحمل وزارتكم مسؤوليتها الكاملة، 
ألن املوضوع يتعلق بصحة وسالمة أزيد من 10 ماليين املغاربة، بمعنى 
يقارب الثلث ديال املغاربة، اللي كاينين دبا اللي كيشربوا هاذ املاء اللي 
ملوث، وأنتي قلتي السيدة الوزيرة بأن راه السدود كلها ملوثة راه كاين، 

أنتي قلتها دبا.

لهذا طرح هذا السؤال من جديد ونأمل أن تتدجل وزارتكم بشكل 
هذا،  املشكل  بهذا  املعنية  الساكنة  طمأنة  أجل  من  وفعال  عاجل 
وأضف لكم السيدة الوزيرة املشاكل اللي تتعلق ما�ضي فقط غير بالرباط 
وغيرها، بل تتعلق بعدد املدن ومنها مدينة برشيد، احنا كنعيشو مشكل 
ديال التلوث ديال املاء الصالح للشرب وهذا كيعانو منو واحد العدد 
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ديال املدن.

لهذا، ابغينا، السيدة الوزيرة، احنا ما تنقصوش من العمل ديالك 

وجصنا  نحلوه  تيخصنا  مشكل  كاين  راه  ولكن  ديالك،  واملجهودات 

نبقاوا نقول غير كالم  باملسائل جذرية بشكل جذري ما �ضي  ناجدوا 

ناجدوه غير الوعود بال تحقيق، ما تنحققوش هاذ ال�ضي اللي تنقولوه، 

يعني راه كاين وعود والتحقيق راه ما كاينش.

إذن راه أحنا تنعانيوا مدينة برشيد كما قلت لك راه تتعاني من 

هاذ املشكل هذا ديال املاء املتلوث الصالح للشرب، وأحنا اجتمعنا 

مع الشركات املسؤولين ديالها وذاك ال�ضي وقلنا لهم أودي راه املاء راه 

غير صالح للشرب شفوا حلوا لنا املشكل، واليوم تنقولوا لك السيدة 

الوزيرة جصنا حل جذري ديال هاذ املشكل هذا.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

وامن ننتقل إلى السؤال الثالث، ما عندكش الوقت السيدة الوزير 

ألحد  الكلمة  املبرمجة،  السدود  إنجاز  تأجر  موضوعه  وقتك،  انتهى 

السادة املستشارين دائما لفريق األصالة واملعاصرة لتقديم السؤال، 

تفضل.

املستشامدالسيددرواليدعبددال حيمدالكارل:

السيددال ئيس،

السيد6دالوزي 6،

إجواني،دأجواتيداملستشامين،

وضعت الحكومة سنة 2016 مخططا تقدر تكلفته املالية بأزيد من 

260 مليار درهم يروم تطوير وحماية املوارد املائية واملحافظة عليها، 

ويشمل هذا املخطط باألسا  إنجاز مجموعة من السدود، امن وبعد 

مرور ما يقارب سنتين الزال هذا املخطط متعثر بفعل ضعف وثيرة إنجاز 

السدود املبرمجة، وهو األمر الذي يساهم في تفاقم مشكل الخصاص في 

املاء الصالح للشرب باملناطق املعنية بهذا البرنامج.

لذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن األسباب الكامنة وراء تأجر 

إنجاز هذه السدود؟

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

الكلمة لك السيدة كاتبة الدولة لإلجابة على السؤال، تفضلي.

السيد6دكاتبةدالدولةدلدىدوزي دالتجهيزدوالنقلدواللوآيستيكد
واملاء،دركلفةدباملاء:

بالفعل التزمت الحكومة في نسختها في الحكومة الحالية في البرنامج 
الحكومي من أجل مواصلة تعبئة املوارد املائية بالخصوص السطحية 
على مستوى املنشآت الكبرى أو السدود، يعني التزمت بإنجاز 3 سدود 
سنويا كل سنة، على اعتبار بأنه الزال هناك عمل فيما يخص الحد من 
ضياع املياه على مستوى البحر، واحنا الزلنا مواصلين على تعبئة هاذ 
املوارد املائية، امن في 2018 تمت برمجة سدين على مستوى إقليم 
الحوز وعلى مستوى إقليم شيشاوة، في هاذ السنة في 2017 كان سد 
آجر على مستوى إقليم الحسيمة، السنة الفارطة كان سد على مستوى 
أيضا إقليم كلميم، يعني الزلنا مواصلين على تعبئة هاذ السدود وتعبئة 

االعتمادات.

إال أن هاذ االعتمادات املالية، إعتمادات ضخمة جدا، وتتطلب 
واحد امليزانية قوية، لذلك البد من االنفتاح على تمويالت أجرى ليس 
بالخصوص  االنفتاح  بالضروري  العمومية،  بامليزانية  فقط  االكتفاء 
على الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ثم السدود بالفعل 
بإنجاز السدود، ولكن غير كافية  الزلنا مطالبين بتعبئة هاذ السدود 
أصبحت حاليا بفعل ما يعيشه املغارب من تقلبات مناجية وتراجع 
التساقطات والتأجر ديالها، صار من الالزم بل أصبحنا مجبرين في بعض 

األحيان من أجل تنويع مصادر التزويد.

االكتفاء عن طريق السدود سوف يكون جطأ، لذلك الزم التوجه 
الساحلي،  الشريط  مستوى  على  البحر  مياه  تحلية  إلى  بالخصوص 

والحكومة عازمة على تطوير هاذ التكنولوجية في املستقبل.

شكرا لكم السيد املستشار.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيد6دكاتبةدالدولة.

وفي إطار التعقيب الكلمة لك السيد الرئيس تفضل في إطار التعقيب.

املستشامدالسيددرواليدعبددال حيمدالكارل:

شك ادالسيد6دالوزي 6،

بالنسبة للمخططات املديرية املرتبطة ببرنامجها ديال السدود وبناء 
السدود كاين واحد التأجر كبير وكاين واحد التعثر في اإلنجاز، إذن عملية 

اإلنجاز ما تتسايرش املتطلبات الكبيرة ديال املاء.

السيد6دالوزي 6،د

إلى زدنا فيها كما قلت، التغيرات ديال املناخ غادي يعطينا واحد 
الوضعية ديال النقص كبير وتدهور كبير في الفرشة املائية ال السطحية 
وال الجوفية، وهذا مشكل آجر كما قلت السيدة الوزيرة، وهو أن تزايد 
الطلب اللي هو جاي في املدن في كثرة املدن وال في القرى وال في البوادي، 
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أيضا الفالحة، وهذه األمور كلها زادت تعقيد وزاد الطلب على املاء.

من جهة أجرى أن الوضعية امن كتطلب السيدة الوزيرة، وهو ذاك 
البرنامج على األقل ديروه، ألنكم جصكم ديروه أكثر، ألنه امن أصبحنا 
كنشربوا أو كنستهلكوا من املاء ديال األجيال القادمة، األجيال القادمة 
امن احنا كنستهلكوا الربع تقريبا، ثالث أرباع اللي هي موارد كنستقبلها 
ولكن كنشربوا أكثر من ذاك ال�ضي ديال األجيال على حساب األجيال 
القادمة، ألن السيد الوزيرة، البد من اإلسراع في إنجاز على األقل-أقول 
على األقل-إنقاذ ما يمكن إنقاذه، غير هاذوك السدود اللي مبرمجة على 
األقل ديروا فيها �ضي حاجة، كنقصدوا السدود ال الصغرى وال الكبيرة، 

ألنه هاذوا بجوج كيعطيونا وال السدود التلية.

إذن كاين نقص في اإلنجاز بالنسبة أسمو للمالية وذاك ال�ضي غادي 
تشوفوا أنتما، الحكومة ملزمة باش تقوم بهاذ اإلجراء، إذن اإلجراء 
استعجالي الن متطلبات كثيرة في املاء، ولهذا البد من اإلسراع على األقل 
أقول على األقل ذاك ال�ضي اللي مبرمج يدار، إلى كنت ديروا أكثر، ولكن 
من اللي عجزتوا على األكثر، على األقل ذاك ال�ضي اللي منجز جصكم 
ديروه، كنت كتقولوا ثالثة كبار و15 ديال صغيرة، ولكن لحد الساعة 

باقي ال كبير وال صغير باقي تعثر.

احنا كنتمنوا إن شاء هللا أنكم تسرعوا وتزيدوا للقدام.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

في إطار التعقيب، أو الجواب، الكلمة لكم.

السيد6دكاتبةدالدولةدلدىدوزي دالتجهيزدوالنقلدواللوآيستيكد
واملاءدركلفةدباملاء:

أنا متفقة معك، السيدة املستشار، بأن الوتيرة ديال إنجاز السدود 
بالوضعية  باألسا   مرتبطة  التلية  السدود  أو  منها  الكبرى  سواء 
الصحية للمالية العمومية، من اللي كيكون الخير راه احنا كنبرمجوا 
أجرى:  أولويات  يعني  فيها  الوضعية  كيكون  اللي  من  السدود،  ثالثة 
قطاعات أجرى من الصحة واألمن إلى آجره والتربية الوطنية كنضطروا 
 le bas et le( بعض األحيان نبرمجوا سدين، لكن الوثيرة هي غادية مرة
haut( جصنا نتفهمو، ودابا مطالبين أكثر من أي وقت م�ضى البحث 
عن تمويالت ومصادر تمويل أجرى من غير االعتماد فقط على التمويل 

العمومي ألنه أصبح محدود وانتظارات كبيرة جدا.

شكرا لكم السيد املستشار.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيد6دكاتبةدالدولةدعلىدرساهلتهادالقيلة.

البحري،  والصيد  الفالحة  لقطاع  موجه  األول  للسؤال  وننتقل 
وموضوعه تسويق املنتوج ألفالحي، الكلمة ألحد السادة املستشارين 

من فريق األصالة واملعاصرة، تفضل لتقديم السؤال.

املستشامدالسيددالحبيبدبندالطالب:

شك ادالسيددال ئيس.

بسمدهللادال حلندال حيمدوالصال6دوالسالمدعلىدجيردامل سلين.

تثمين  أجل  من  املتخذة  التدابير  عن  الوزير،  السيد  نسائلكم، 
املنتوجات الفالحية باألسواق والسوق الداجلي؟

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددعزيزدأجنوش،دوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةد
الق ويةدواملياهدوالغابات:

شك ادالسيددال ئيس.

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

كتعرفوا بأن كانت واحد اإلستراتجية لتطوير ديال التسويق ديال 
املنتوجات، واللي قالت بأنه جصنا يكون عندنا على األقل واحد 32 
سوق مع التغطية متوازنة للتراب الوطني وإعداد بنيات تحتية معصرنة 

مع تصميم مالئم، ووضع نموذج فعال للتسيير.

وقعنا واحد العدد ديال االتفاقيات جصوصا مع فيدرالية اللحوم باش 
يكونوا بعض األسواق ديال القرى وكذلك بعض )les abattoirs( كاين واحد 
العدد ديال التفعيالت في ما يخص هاذ ال�ضي ديال )les abattoirs( اللي 
عملناهم وساهمنا فيهم يعني كشريك في وزارة الفالحة باش يكونوا البلديات.

كاين كذلك مجهودات اللي كيقوموا بها القطاع الخاص على األقل 
عندنا امن أربعة وال جمسة ديال )les abattoirs( اللي هما عاملينهم 
القطاع الخاص ومستثمرين فيهم، كاين مشروع كبير في الرباط هنا باش 
يكون واحد السوق نموذجي، وكنتسنوا فقط يعني الجهة والبلدية هذا 
باش نتفقوا نديروا واحد االتفاق باش يكون واحد السوق نموذجي، 
وطني، كبير ديال الخضر والفواكه، باش نقدروا نعمموه على بعض 

جميع املناطق.

وكيبقى التسويق �ضيء جد مهم، ألنه حلقة جد مهمة، اللي هو راه 
نذكر بأن )les communes( راه هما اللي عندهم يعني املسؤولية في هاذ 
ال�ضي، واحنا وزارة الفالحة غير كندفعوا باش إن شاء هللا يمكن إكونوا 

مشاريع باش إجليوا لينا التثمين ديال املنتوج الفالحي.
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السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

في إطار التعقيب، الكلمة لكم السيد املستشار.

املستشامدالسيددالحبيبدبندالطالب:

شك ادالسيددالوزي .

احنا متنقلوشاي من األهمية ديال هاذ التدابير، ولكن وجا الجماعات 
احنا السيد الوزير كيف كتعرف القطاع الفالحي اليوم قطاع مضرب، 
قطاع اللي تيأدي جميع املنتوجات الضريبية على غرار باقي القطاعات، 
إال أن الرسم املحلي ديال 7.5% لولوج الخضر والفواكه ألسواق الجملة 
تيشكل بالنسبة لنا احنا الفالحة ازدواج ضريبي، وبالتالي فاحنا تنجددو 
من هاذ املنبر طلبنا بالحذف ديالو في إطار العدالة الجبائية وكذلك في 
إطار مالئمة القوانين املنظمة لهاذ األسواق ديال الجملة مع مقتضيات 
القانون املالي ديال السنة املالية 2014، جصوصا السيد الوزير وأنتم 
تتعرفو هاذ ال�ضي أن هاذ األسواق يلجها أساسا صغار الفالحين اللي 
هما أصال غير مؤهلين السترجاع الضريبة على القيمة املضافة، وبالتالي 
هاذ 7.5% تتضاف لــ 20% ديال )TVA( اللي هي غير مسترجعة وبالتالي 

تتشكل تكلفة إضافية على صغار الفالحين.

والوسطاء  املتدجلين  تعدد  الوزير،  السيد  ذلك،  إلى  أضف 
 4 الفالحية  املنتوجات  تياجذ  املغربي  املستهلك  اليوم  املتضاربين، 
األضعاف و5 الضعاف باش باع الفالح، وبقدر ما هاذ القضية تتأثر على 
القدرة الشرائية للمستهلك تتأثر كذلك على الكمية ديال التسويق ديال 

املنتوجات الفالحية.

اليوم، السيد الوزير، بكل موضوعية مخطط املغرب األجضر جاب 
املردودية، جاب اإلنتاجية، جاب هيكلة القطاع الفالحي، غير بصفة 
السيد  األسواق  هاذ  أن  إال  بالدنا،  في  الفالحي  القطاع  عامة مشهد 
الوزير ال فالتركيبة ديالها وال فالتشكيلة ديالها فهاذ القوانين املوروثة 
ديالها متتمشاش مع أهداف مخطط املغرب األجضر، ال على مستوى 
الجودة وال على مستوى املحافظة على جودة املنتوجات، ال على مستوى 

.)la traçabilité( ال على مستوى ،)packaging(

لهذا السيد الوزير النتائج اإليجابية وامللموسة املنجزة على مستوى 
مقدمات اإلنتاج، تتحتم علينا جميعا أنتم كحكومة واحنا كمهنيين 
والتثمين،  التسويق  أجل  من  إضافية  بمجهودات  بالقيام  اإلسراع 
وإحدى هذه املحطات هو ديال هاذ اإلصالح هو هيكلة السوق الداجلي 
واملدجل ديال هاذ اإلصالح هو هيكلة أسواق الجملة، باش يستافد 
الفالح الصغير ويستافد املستهلك وكذلك يكون معيار واحد لتحديد 
األثمنة فهاذ األسواق هو العرض والطلب وليس الضغوطات ديال هاذ 

املضاربين.

شكرا السيد الوزير.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةدالق ويةدواملياهد
والغابات:

شك ادالسيدداملستشامداملحترم.

جامعة  ديال  كرئيس  ديالكم  التجربة  وكنعرف  معك  متفق  وأنا 
الغرف وكنشيد بهاذ املناسبة بالعمل اللي كتقوم به الغرف الفالحية 
الجهوية والعصرنة اللي دجالت فيه، وأنا كنعرف بأنكم قابطين هاذ 
املشعل ديال هاذ ال�ضي ديال )la répartition( ديال األسواق الداجلية 
باش تكون نموذجية، فعال كاينة فو�ضى، فعال كاين لوبيات، فعال النا  
اللي كتقول ليك الفالحة مكيخلصوش الضرائب راه اليوم كيخلصو 
20% ديال الضرائب وكيخلصوا 7.5% اللي كتم�ضي هباءا منثورا غير 
باش توصل للباليص اللي جصها توصل، ولكن ما كاينش واحد املقابلية 

)le service fait( اللي جصو يكون هذا.

في  الجاللة  أمام صاحب  تقدمات  راه عملنا  فلهذا امن املخطط 
أكادير مشاريع اللي هي جاصة بما يخص التثمين والصناعة الغذائية 
 )l’accélération industrielle( نديرو  باش  اإلمكانيات  تعطي  وغادي 
باقي جصنا  راه  األسواق  فيما يخص  ولكن   )transformation( ديال 
نقطعوا أشواط وباقي جصنا نتعاملو وجصها تكون من األولويات إن 

شاء هللا قبل هذاك الهدف ديال 2020 ديال مخطط املغرب األجضر.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

السؤال الثاني موضوعه تبسيط املساطر لولوج الفالحين الصغار 
إلى القروض، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق الدستوري 

الديمقراطي االجتماعي لتقديم السؤال.

املستشامدالسيددعبددال حيمدأطلعي:

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

السيددالوزي داملحترم،

الفالحة السيد الوزير كيف ما كان العام، كان مزيان وال كان عيان، 
كيبقى الفالح مثقل بالديون، أشنو وجدتو للفالح في هاد 2018.

السيددمئيسدالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.
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السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةدالق ويةدواملياهد
والغابات:

تتكلموا على التمويل السيد املستشار، تتكلموا على التمويل؟

أيه، إذا تتعرفوا بأنه إذا تتكلم على التمويل ديال الفالح الصغير 
تتعرف بأن كاينة واحد املؤسسة ديال التمويل للفالح اللي هي تابعة 
صغار  جميع  تشمل  باش  ديالها  التوسيع  تم  اللي  الفالحي  للقرض 
الفالحين، الشبكة ديالها اللي كانت، كانت بدات في 2010 ب 13 وكالة 
امن وصلنا ل 265 نقطة ديال البيع، وأحدثت واحد الخلية جاصة 
ما تتعداش الدراسة ديال امللف ديال هذا، الفالح كيفما كان نوعه 5 
األيام وكذلك تمت اعتماد على مستوى تبسيط املساطر صيغة جديدة 
للطلبات بشكل تلقائي، باش إذا طاح الكريدي في العام ديالو يعاود 
يم�ضي ما�ضي جاصو )des procédures( وطلبوا من الرفع من سقف 
القرارات ديال هذيك اللجنة ديال القروض اللي كاينة قريبة للفالحة 
في الجهات، وكذلك أعطوهم تفويضات إستثنائية هاد ال�ضي كله باش 
لي بأن القرض الفالحي  يحسنوا العالقات ويقربوا الفالحة، وكيظهر 
في أول السنة رغم تأجر املوسم الفالحي وذاك ال�ضي، كان واجد وكان 

كيعطي )les crédits( باش النا  توجد الحرث ديالها.

السيددمئيسدالجلسة:

الكلمة للسيد املستشار للتعقيب.

املستشامدالسيددعبددال حيمدأطلعي:

البوطة ألن  في  بالطاقة الشمسية، بال ما تدعموه  الفالح  دعموا 
الطاقة الشمسية الخدمة ديالها نقية وما كادير ال تلوث ال يديك ال 
يخليك، حيث الفالح الخدمات نقية، الفالح في 2020 غادي يسبب في 
جسائر كبيرة للفالح، ومن بعد االقتصاد الوطني أو دعموا املازوط بحال 

الدعم اللي تيتعطى ملراكز الصيد البحري.

ثانيا، القرض الفالحي، الفالح كياجذ تراكتور جرار، تدعمه الدولة 
التراكتور ب 28 مليون، تدعمه الدولة ب 7 املليون، كتبقى 21 مليون، 
 )titre( وكيخلي لك )barré( كنسيفطو التراكتور كيخرج لك الخط أحمر
فيه 200 مليون، واحد النهار الفالح كيبغي يبيع هاد الجرار وال يبغي يفك 
راسو من الدين،)titre( مرهون، التراكتور مرهون والفالح كيبقى واحل، 
وزائد سيفطوه يم�ضي عند )notaire( وال يم�ضي عند العدول، كيصاوب 
3000 درهم وال 4000 درهم باش يصاوب الرهن ديالو، وها هو كمل 
الدين بالتالي جاصو يحيدوا ب 3000 درهم وال 4000 درهم، والفالح راه 

زعما في واحد الصعوبة كبيرة السيد الوزير.

وال  األرض  ديال  جدام  عندو  اإلنسان  العقارية،  املحافظة  ثانيا 
450 مترو يجي واحد كيدير له تعرض كيدي كيبقى يداعى في املحاكم 6 
سنين، هذا 450 ميترو كتساوي 2 املليون هو يدار محامي ب 2 املليون 

ويبقى يضارب في املحاكم ما بين االبتدائية واالستئناف والنقض كيدير 

6 السنين، والفالح راه في العذاب الكبير.

األزمة  في واحد  راه  الفالح  تعاونوا مع  الوزير  السيد  يجازيك  هللا 
صعيبة، وثالثا الفالحة التأمين ملي كان الجفاف حبسوا سدوا كيقول 

الرباط ما بقاتوش الفالحة يخلصوا، ملي صبت  )PC( تسد من  لك 

الشتاء عاد والو باغيينهم يخصلوا، وجاص الفالح قال لك الكراب إذا 

صحبتيه صاحبه في الليالي ما تصحبيش في الصمايم راه كل�ضي يشرب، 

الفالح ملي كان الجفاف تخلص منو، ما بغاوش يتخلصو من الفالح 

ويقول لك بعض الجماعات كيتخلصو فيهم وبحث في هذه القضية 

السيد الوزير وراه غادي تعرف الحقيقة كاملة ديال هاد ال�ضي كامل، 

وشكرا السيد الوزير.

السيددمئيسدالجلسة:

شكرا. الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةدالق ويةدواملياهد
والغابات:

شك ا.د

الفالح الصغير والفالح بصفة عامة هو في صلب املعادلة ديال مخطط 

املغرب األجضر، وراه كنعطيوه األهمية يعني الكافية، اإلشكاليات ديال 
التمويل هذه اإلشكالية اللي تكلمتي عليها ديال )notaire( وديال العدول 

ععقلتوا بأنه ملي كان القانون ذاك ال�ضي ديال يعني باش جصهم يدوزوا 

قدام املوثق )obligatoire(، راه رجعنا لهاذ املقر وجلسنا معكم وعاود 

بدلنا القانون باش يقدروا يمشيوا يجيبوا غير )des actes( ما يكونوش 

)des actes notariés( ملي يكون أقل من 200000 درهم أو ال 100000 

فهاذ  التسهيالت  درنا  إذن  ديال..  الرقم  على  عقلت شاي  ما  درهم، 

امليدان.

)la subvention( اللي تتعطي الدولة للتراكتور تتوصل حتى 120000 

 )la relation( درهم، تتوصل لـــ 30%، 40% وإلى كاين �ضي إشكالية ديال
مع هذا احنا غادي نشوفو هاذ ال�ضي مع القرض الفالحي، ألن جاص تكون 

تسهيالت ملي يسالي القرض ويسالي الكريدي راه جاص تكون كذلك كما 

جاء نهار األول السيد يأجذ القرض ديالو، ملي تيسالي، أنا تيظهر لي مبدئيا 

ما يمكنش تكون هاذ املشاكل، ولكن إلى كاين �ضي أغالط فهاذ املنطقة غادي 

نصححها إن شاء هللا.

السيددمئيسدالجلسة:

للفريق  الفالحية  التعاونيات  دعم  موضوعه  الثالث  السؤال 

االستقاللي، الكلمة ألحد السادة املستشارين.
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املستشام6دالسيد6دفاطلةدالحبو�سي:

السيددال ئيس،

السا 6دالوزماء،

السيداتدوالسا 6داملستشامين،

تقوم املنتوجات الفالحية املحلية بدور مهم فيما يخص تحسين 
القروية  للمناطق  االقتصادية  املؤهالت  وتعزيز  الفالحين  وضعية 
والجبلية النائية، وهذا يفرض تطوير البنيات اللوجيستيكية التي تهم 
قنوات التسويق بهدف تخفيض كلفة النقل، مما سينعكس إيجابا على 

األسعار.

في مراحل اإلنتاج فالبد من  التعاونيات  الدولة تدعم  وإذا كانت 
مواكبتها في التسويق للحد من هيمنة طرق البيع املباشر.

وعليه نسائلكم، السيد الوزير في الفريق االستقاللي، متى ستعمل 
الوزارة على مواكبة التعاونيات الفالحية لتسويق أمثل ملنتجاتها؟

السيددمئيسدالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةدالق ويةدواملياهد
والغابات:

شك ادالسيددال ئيسداملحترم.

السيددالوزي ،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

صاحب  االنطالقة  أعطى  اللي  األجضر  املغرب  مخطط  بدا  ملي 
الجاللة هللا ينصرو في سنة 2008، تم جلق أكثر من 8000 تعاونية 
فالحية اللي وصل العدد اإلجمالي ديال التعاونيات العاملة في القطاع 
اللي  فالحية  تعاونية   8000 يعني  كبير،  مجهود  إذن   ،12000 امن 

تخلقات.

لتأهيل  البرامج  ديال  العدد  واحد  كذلك  تعمل  يعني  وبهدف 
املجموعات املنتجة عبر التكوين واملواكبة، ولحد امن استفاد من هاذ 
وجودة  والتوظيب   )L’emballage( ديال  ال�ضي  فهاذ  يعني  البرنامج، 
املنتوجات، يعني كيفاش نسايرو هاذ التعاونيات الصغار باش يكون 
عندهم واحد املنتوج، تقريبا هاذ البرنامج وصلت ل 522 تعاونية، كتمثل 
أزيد من 17000 فالح من جميع جهات اململكة، وكذلك النسخة الرابعة 
من هاذ البرنامج راه بدأت مع 50 مجموعة كتمثل أزيد من 200 تعاونية 
اللي هي تيشتاغلوا فيها الوكالة ديال التنمية الفالحية راه تتشتغل باش 
تحاول تم�ضي مع هاذ الفالحة التضامينة باش النا  يصاوبوا املنتوج 
ديالهم ويقدموه مزيان ويكون )packagé( مزيان، وناجذوهم كذلك حتى 
لألسواق الداجلية اللي تنحاولوا نديروها على املعارض، نقربهم كذلك 

les5( باش يدجلوا املنتوجات ديالهم، وكذلك  grandes5 surface( من
 )berlin( يمشيوا معنا حتى للخارج، واألجير راه كانوا في املعرض ديال

باش تيبيعوا املنتوجات ديالهم.

السيددمئيسدالجلسة:

الكلمة لك األجت، تفضلي السيدة املستشارة.

املستشام6دالسيد6دفاطلةدالحبو�سي:

شك ادالسيددالوزي .

السيد الوزير، أنا ال أبخس عملك، بالعكس أثمن كل املجهودات 
لواحد  ومتتبعة  األجضر  للمخطط  املتتبعين  من  وأنا  بها،  تقوم  التي 

املجموعة دالتعاونيات.

من  كبير  العدد  واحد  جلق  األجضر  املخطط  الوزير،  السيد 
أنا تنهضر  اللي تضم واحد الشريحة كبيرة من الفالحة،  التعاونيات 
بزاف  جلق  ولكن  الرجال،  وتعاونيات  النسائية  التعاونيات  على  لك 

التعاونيات النسائية.

السيد الوزير، أنا ما تنبخسش العمل ديالك، هاذ النا  بصح 
تلقاوا تكوينات، وهاذ النا  بصح حصلوا على واحد املنتوج عندو واحد 
القيمة وواحد الجودة عالية، املشكل فين وقف احنا راه وقف لنا في 

التسويق.

السيد الوزير، أنت مشكور على املعارض اللي تتقوم بها ال داجل 
اململكة وال جارج اململكة، غير بغينا ذيك املعارض اللي جارج اململكة 
ما  اللي  عالش  دائما،  تتم�ضي  دالتعاونيات  املجموعة  واحد  نشوفو 
تعطاش واحد الفرصة للتعاونيات اللي ما عمرهم مشاو باش تكون 

واحد العدالة وواحد التوازن.

 7 وال   10 واحد  تتلقى  الالئحة  وتتبعت  الالئحة  الحظت  وإذا 
دالتعاونيات كاينين في جميع املعارض جارج أرض الوطن، أنا ما تنقصش 
من القيمة ديال �ضي تعاونية ولكن حبذا لو كانت واحد العدالة وواحد 

التوازن باش الكل يستفد باش يعرض املنتوج ديالو.

على  ومجهود  مكنا ،  على معرض  مقبلين  احنا  الوزير،  السيد 
املجهودات اللي تعمل في معرض مكنا ، املطلب ديالنا هو، السيد 
الوزير، هو الرفع من ذاك العدد ديال التعاونيات اللي تستفد من ذاك 
العرض ديال املنتوج ديالها في معرض مكنا ، ألن معرض مكنا  
تيكون واحد البادرة مهمة ال بالنسبة للتسويق وال بالنسبة لإلشهار، ألن 

تيعرف واحد العدد كبير دالزوار في املعرض.

عندنا سميه مطلب وال سميه  لنا  بالنسبة  احنا  الوزير،  السيد 
ملتمس وال سميه اللي بغيتي، املهم الهدف ديالنا هو أنه يتحقق، هو 
ما كرهناش تخلق واحد األسواق نموذجية غير مراكز البيع للمنتوجات 
املجالية اللي جاصة بالتعاونيات، احنا عارفين التعاونيات اللي هما كبار 
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تيوصلوا تيمشيو للمعارض، ولكن ذاك املعارض الصغار.

واللي ملتمس هو أن، السيد الوزير، ما ابغيتكش تقولي الجماعات 
املحلية، ألن معظم الجماعات املحلية ما قادراش باش تبني هاذ املراكز.

أنت، السيد الوزير، أنتجت وجلقت تعاونيات بقات لك في ذاك 
مراكز التسويق حبذا لو أسستها باش تكون أديت واحد الرسالة وواحد 

املهمة اللي غادي يشكروك عليها املغاربة كاملين.

وشكرا السيد الوزير.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةدالق ويةدواملياهد
والغابات:

شك ادللسيد6داملستشام6داملحتررة.

مخطط  ديال  املجهودات  ديال  ديالك  الدعم  على  أشكرك  أوال 
املغرب األجضر، وعلى كالمك املعقول فيما يخص الفالحة التضامنية 

والفالحة الصغيرة، ويعني واملنتوجات املحلية.

راه هذه 10 سنين، هذه املنتوجات الفالحية راه ما كناش كنتكلموا 
عليهم فالفالحة، نتكلمو على الليمون، ونتكلمو على حوايج آجرين ولكن 
املنتوجات الفالحية ديال الزعفران وديال العسل بجميع األنواع ديالو 

وذاك ال�ضي، راه ما كانش عليهم نقاش.

كاين  كيشتغلو،  نا   كاين  تنظيمات،  كاين  هلل  الحمد  اليوم 
 le( كاين واحد، زعما كاين بعض التعاونيات تتشوف ذاك )packaging(
produit( ديالهم زعما كيتصاحبو جاي من الخارج بكل صراحة، كاين 

مجهود وكنشكرهم على هذا املجهود، والعمل جاصنا نكملو فيه.

هاذوك النا  اللي تيمشيو للمعارض بكل صراحة حتى أنا حتى 
على  كيمشيو  راه  ولكن  كنعرفهومشاي،  ما  زعما  تماك،  تنشوفهم 
 les5IGP( )les5indications(( معايير، غير كاينين النا  اللي عندهم ذوك
واحد  دارو  ألنه  األولوية،  كيعطيوهم   .. هما  اللي   )géographiques
لهذا  la5(، إذن يقدروا يمشيو ألملانيا ويمشيو  qualité( في   )le Gap(
 )les services vétérinaires( ديال  النا   هاذوك  لنا  ويستقبلوهم 
حيث كيعرفوهم حتى هما عندهم )la traçabilité( ديالهم، ولكن احنا 
راه مستعدين باش نفتحو أكثر، باش نتعاونو، باش نعطيوكم إمكانيات 
أكثر في السوق ديال مكنا  إن شاء هللا اللي كنعطيو ل 600 تعاونية 

اللي كتدجل تبيع فهذاك السوق.

اللي فجهدنا غادي نديروه آ اللة غير كوني على يقين أن اللي في جهدنا 
غادي نديروه، ما نقدرش نقول لك أش غادي نديرو، ولكن ذاك ال�ضي 

اللي قدرنا عليها غادي نديروه إن شاء هللا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

السؤال الرابع موضوعه البرنامج الوطني لترقيم اإلبل، الكلمة ألحد 
السادة املستشارين من الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم 

السؤال، تفضل.

املستشامدالسيددحلةداهلدبابا:

بسمدهللادال حلندال حيم.

السيددال ئيس،

السا 6دالوزماء،

أجواتي،دإجوانيداملستشامينداملحتررين،

السيددالوزي داملحترم،

يشكل البرنامج الوطني لترقيم اإلبل وتتبع مسارها الذي أعطيتم 
اإلبل  تنمية  سلسلة  في  األساسية  املشاريع  أحد  الرسمية  انطالقته 
إطار  في  يندرج  والذي  ومنتجاتها  والتقنية  الصحية  مراقبتها  وتحيين 
مخطط املغرب األجضر، والذي سيمكن ال محالة من ضمان توثيق 
ملكية اإلبل والوقاية من ضياعها واالستفادة من القروض ومن دعم 
الدولة على غرار مربي األبقار، باإلضافة إلى تثمين رأ  مال القطيع 
الخدمة  وإلى  والوطنية  املحلية  والتظاهرات  األسواق  إلى  والولوج 

العمومية للقطاع.

لكن لألسف لم يعمم هذا البرنامج على كل املناطق، لذا نسائلكم، 
السيد الوزير، ملاذا لم يتم تعميم هذا البرنامج على كامل املناطق؟

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةدالق ويةدواملياهد
والغابات:

شك ادالسيدداملستشامداملحترم.

هما  اللي  اإلجوان  نذكر  نعاود  باش  الفرصة  هاذ  نغتنم  ابغيت 
كيشتغلوا فهاذ امليدان بأنه هاذ العملية راه عندها واحد العدد ديال 

املزايا.

فاملستقبل  أسا�ضي  شرط  هي  الحيوانات  ملكية  تثبيت  أوال، 
لالستفادة من املنح واإلعانات اللي كتمنحها الدولة، كذلك الوقاية من 
السرقة ومحاربة ظاهرة تهريب الحيوانات، اللي عندو هاذيك الخرصة 
فوذنيه الجمل وذاك ال�ضي راه )c’est5une5garantie( بأن هاذيك ديالو 
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وبحال إلى عندها واحد )la carte nationale( وما كاينش اللي يقدر يديها 
ليه.

وكذلك كندجلوهم فالبرنامج ديال تحسين فعالية برامج تحسين 
الصحة الحيوانية وتحسين النسل، هاذو حلقة إلكترونية اللي يمكن 

لينا نتبعوه.

امن وصلنا امن وصلنا تقريبا 110000 اللي دارت ليهم، عندنا واحد 
)cheptel( يمكن نقولو 200000 ألن كتعرف هاذ ال�ضي ديال الجمال 
راه كاين في جميع املناطق وصعيب باش تدير اإلحصاء بالضبط، كاين 
200000، 110000 امن تدارت ليها العملية، عندنا 20000 اللي ما 
كيناش في املناطق الجنوبية هي كاينة في وسط البالد، في الجبال وذاك 

ال�ضي، صعيب باش نوصلو ليها.

امجرين،  النا   لهاذ  نوصلو  باش  ديال  اإلشكالية  واحد  كاين 
باش نعملو لهم هذا، فلهذا جاصنا نتعاونو وجاصنا نحسو، وكذلك 
 )les5chambres5d’agriculture( الفيدرالية البين مهنية جاصنا كذلك
حتى هما يعاونونا باش هاذ النا  يجيو، كاين اللي ما باغيش كيصحاب 
راسو إلى دارها غتوقع ليه �ضي حاجة، راه هاذيك واحد الوقت ملي 
 les( وها هما غيخرجو )le texte( غنديرو الرعي الجائر ملي غيدجل
textes( ديالو قراب، راه ما يمكنش يحول بالصتو لبالصة غادي يجي 
تماك )garde5forestier( وال يجي )gendarme( وما يلقاش عندو الحلقة 

غادي يهز ليه الجمل ديالو.

من  كنطلبو  مشاكل  ونديرو  املرحلة  لهاذ  نوصلو  ما  قبل  فلهذا 
الرعاة والنا  اللي فهاذ امليدان باش يشاركو ويساهمو فالترقيم ديال 

الحيوانات ديالهم.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

الكلمة لك السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشامدالسيددحلةداهلدبابا:

السيددالوزي ،

امنين تطرقنا لهاذ املوضوع ديال اإلبل عندنا بعض اإلشكاليات اللي 
نظن غادي يكونو عندهم نفس املوضوع، األولى تكلمت عليها هو تنظيم 

املراعي من أجل املحافظة على املراعي أثناء التساقطات املطرية األولى.

وزارة  من  وتطلبوا  تعاونونا  باش  الوزير،  السيد  منكم،  ونطلبو 
الخارجية باش تساعد لنا العمال املختصين في رعي اإلبل ألنهم ما تالو 
موجودين وطلع األثمان ديالهم، وبالتالي كثير من النا  املنمين عادو 
يتخالو على هاذ املهنة، بهم تقريبا ثمن الرعاة اللي عادو يجيو وبطريقة 

النقص ديالهم الحاد اللي وقع لينا.

ثالثا، العمل على إنشاء مديرية جهوية للسالمة الصحية بدل ما 
نكونو تابعين للعيون– الداجلة، جهة من أكبر جهات اململكة املغربية 
اللي كتمثل 20% من تراب اململكة املغربية ونطالبوكم باش تديرو لنا 

مندوبية جهوية )ONSSA( فالداجلة.

ألن  السالسل،  على  التعويض  في  البقر  مع  اإلبل  مساواة  رابعا، 
كنعرفو بعض سالسل البقر كيقبضوا على الرا  4000 درهم، واإلبل 
حتى هو نظن عندو في املناطق الجنوبية، احنا عندنا غير اإلبل واحد من 
رموز املكون الثقافي للثقافة الحسانية واللي جميع العائالت تملك وتنمي 

فهاذ السلسلة.

وشكرا السيد الوزير.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةدالق ويةدواملياهد
والغابات:

شك ادالسيددال ئيسداملحترم.

بأنه  لي  كيظهر  إذن  درهم،   2000 ل  هبط  البقر  على  التعويض 
االقتراح  االعتبار  بعين  ديالو، سأجذ  فاملكان  يبقى  كل واحد جاصو 
ديالكم ديال املديرية اللي تكون فالداجلة، ألنه كاين واحد العدد يعني 
العمليات اللي كتخص الصيد البحري وذاك ال�ضي اللي جاص يكون فيها 
)les services vétérinaires( يعني كاين بحال ذاك )laboratoire( ديال 
العيون يعني املساحة اللي كاينة الشاسعة بين جوج ديال املدن جاص 
يكون �ضي حاجة كذلك في الداجلة، هاذ ال�ضي غادي نشتغلو فيه إن 

شاء هللا يعني في املستقبل.

وكيظهر لي بأنه هاذ ال�ضي ديال العمال هذا جاصنا عن طريق الغرف 
الفالحية نجلسو ونشوفو أشنو هما اإلمكانيات باش يكون النقاش مع 

وزارة الداجلية فهاذ النطاق.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

السؤال الخامس موضوعه، وضعية املوسم الفالحي الحالي لفريق 
لتقديم  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  لألحرار،  الوطني  التجمع 

السؤال.

املستشامدالسيددرحلددعبو:

بسمدهللادال حلندال حيم.

السيددال ئيسدشك ا.
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السيددالوزي ،

السا 6دالوزماء،

السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح ي،

أوال، احنا، السيد الوزير، احنا في البداية ديال املوسم كنا جوفانين 
كفالحة، ولكن وهلل الحمد بالبركة ديالك وبالبركة ديال ربي، أعطى لنا 

ربي الخير، واحنا الخير ديال ربي احنا كنتصرفو فيه.

اللي  والتدابير  الوضعية  نشوفو  غير  بغينا  الوزير،  السيد  دابا، 
اجذيتو؟

ملي كتجي  أنت  أوال  احنا عندنا،  احنايا،  اللي عندنا  التدابير  أما 
دائما  كتجلسش  ما  عمرك،  في  الوطني طول هللا  للمهرجان  ملكنا  
على  كتسارى  مشيتي  للحاجب،  مشيتي  ألكوراي،  مشيتي  كتخرج، 

الفالحة الكبار والصغار.

مؤجرا مشيتي للحاجب عند العامل ديال الحاجب استقبلك، وذاكر 
لك على البصل )stockage(، عندك في الحاجب وعندنا في كيكو، كيكو 

حتى هي داجلة في اإلنتاج الوطني.

وابغينا، السيد الوزير، ما تنساش ذيك الزيارة ديالك اللي استقبلك 
العامل ديال الحاجب، وشفت ذاك ال�ضي بعينك، ولكن بغينا احنا 
كغرف فالحية، احنا إلى كاين �ضي مساهمة من عندنا نعطيوها، ألنه 

ذيك النا  يستاهلوا كل جير.

كذلك، السيد الوزير، عندنا إقليم ميسور، ميسور راه لآلن هاذ 
النا  اللي قالوا اإلجوان ديالنا في السؤال ديالهم، تفاجأت راه ما كاين 
ال شتا وال ثلج، دبا اللي كنطلب من السيد الوزير، يعين واحد اللجنة 
عندك الحمد هلل املديرين الجهويين في املستوى، يعين واحد اللجنة 
جاصهم  وال  العلف  عندهم  واش  النا   ذوك  تزور  مليسور،  تم�ضي 

العلف، عندهم الكسيبة بزاف والعلف ما كاينشاي.

والوضعية ديال املوسم الفالحي بغينا تعطينا عليها واحد النظرة، 
السيد الوزير.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادللسيدداملستشام.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةدالق ويةدواملياهد
والغابات:

شك ادالسيددال ئيس.

السيدداملستشامداملحترم،

القضية ديال ميسور غادي نشوفها ال�ضي عبو، أنت عندك جوج 

كاسكيطات، برملاني ولكن كذلك رئيس غرفة، وكنعرفك كتدافع كثير 
على الفالحة في املنطقة ديالك.

وغادي نشوفو إلى كان جاص �ضي حاجة راه احنا موجودين، احنا 
دائما كنقولوا احنا راه قرب الفالح إلى كانوا مشاكل، دائما كنحاولو 

نتعاونو يعني إيجابيا.

وفعال شفت السيد العامل واتفقنا وهضرنا وشفت واحد العدد 
في  املنطقة،  في  هما  اللي   )les opérateurs( ديال  يعني  ديال  كذلك 
االجتماع اللي حضرت فيه معنا في مكنا ، أسميتو، اللي كيطلبوا 
 les( بذاك التخزين ديال البصلة باش ما تبقاش تم�ضي، إذن راه سيفطنا
 les( يعني النا  املسؤولين مشاوا للخارج وشافوا أشنو هما )équipes
techniques( ديال )stockage( وغادي نشوفو كيفاش غادي ندجلهم 
في الدعامة الثانية باش يبداو الفالحة الصغار يعني نعبئهم ونديرو لهم 
)coopérative( ونعطيوهم هاذ اإلمكانية، أو ال إلى كان استثمار فالحي 

ندجلهم في ذاك الدعم اللي كتعطي )FDA( في املستقبل.

تأجر األمطار، وسنة  الفالحية بعد  السنة  في ما يخص يعني  أما 
فالحية اللي هي بدات معطلة، الحمد هلل بوادر الخير بانت والشتا جات، 
رغم أنه يعني كاين واحد باقي ناقصة الشتاء بالنسبة للمتوسط، ولكن 
احنا غاديين في الطريق مزيانة الحمد هلل، و)les5barrages( امن فالحية 

راه 38% غادية لــ 40% قريب وهاذ ال�ضي جد إيجابي.

ما  بكري  ما حرثوش  كايناش  ما  الشتا  تسناو شافوا  النا  وجا 
زرعوش بكري، ولكن الحمد هلل وصلوا تقريبا ل 5 مليون و270 ألف 
هكتار اللي هي تحرثات و4 مليون و850 ألف، تقريبا 5 املليون عما قريب 

اللي هي دارت فيها الزراعة ديالها، إذن هي مساحة مزروعة.

تباع،  هي  اللي   )les semences( ديال  قنطار  ألف   850 كذلك 
من   %87  ،86 ل  تقريبا  وصلنا   )les périmètres( كذلك  الشمندر 
البرنامج املسطر، إذن 48 ألف هكتار، فيما يخص كذلك قصب السكر 

12500 هكتار.

إذن الحمد هلل فالحتنا رغم تأجر األمطار، رغم أن بعض املناطق اللي 
باقي صعيبة للي هي )l’oriental( بحال بركان وهذا، ولكن الحمد هلل هذه 
األمطار اللي كتجي في هذه امونة األجيرة هي كتجي بالخير ومازال الخير 

األمام إن شاء هللا باش تكون سنة فالحية جيدة إن شاء هللا كنتمناو.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

الكلمة لكم في إطار ما تبقى لكم من الوقت السيد الرئيس.

املستشامدالسيددرحلددعبو:

السيددالوزي ،

إجوانيدوزرالئيداألعزاء،
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أوال الجواب ديالكم، السيد الوزير، ما يحتاجش للتعقيب أبدا، 
السيد  اللي كنطلب منك،  ولكن  كان عندكم واضح  الجواب  أنتوما 
الوزير، كنا جينا لعندك استقبلتنا في املكتب ديالك في الوزارة 12 
رؤساء، وكنا طلبنا منك الطاقة الشمسية، باش إن شاء هللا دير جهدك 

في الطاقة الشمسية، راه األخ...

وما تنسا�ضي، السيد الوزير، أوال أنت مر�ضي الوالدين، وربي ما 
يضيعكشاي، ولكن ما نبغيوش الفالح الصغير يضيع، الفالح الصغير 

راه في محنة، محنة ولكن جاصنا نشبرو فيه.

أما املخطط األجضر، السيد الوزير، راه الحمد هلل.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددال ئيس.

البحري  الصيد  مصايد  وضعية  موضوعه،  الساد   السؤال 
باملغرب، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية 

لتقديم السؤال، تفضل.

املستشامدالسيدديوسفدبنجلون:

بسمدهللادال حلندال حيم،دوالصال6دوالسالمدعلىدأش فدامل سلين.

السيددال ئيس،

السا 6دالوزماء،

السا 6دوالسيداتدواملستشامين،

عرف برنامج أليوتيس نجاح مشهود له، السيد الوزير، وصلنا إلى 
تحقيق 94% فيما يتعلق بتهيئة املصايد، ومن تم جاء السؤال ديالنا 
على الحالة ديال املصايد في املغرب وجصوصا في املناطق الشمالية 

وبالخصوص في الشواطئ املحاذية ملدينة العرائش؟

وشكرا السيد الوزير.

السيددمئيسدالجلسة:

الكلمة لكم السيد الوزير.

السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةدالق ويةدواملياهد
والغابات:

شك ادالسيدداملستشامداملحترم.

فعال وصلنا لـ 95% من املصايد نهار اللي بدا مخطط أليوتيس كنا 
في 5%، إذن الحمد هلل كاين واحد التطور كبير، يمكن لي نقول لك 
تنهدرو ما  اللي عملنا، واحنا ملي  التهيئة  أشنو هما املخططات ديال 
كنهدروش على )les espèces( كنهضرو على )les volumes( يعني أشنو 
هما )les volumes( اللي وصلنا لهما يعني لحد الساعة، املصيدة ديال 

مصيدة  الصغرى،  األطلسية  األسماك  يعني  السردين،  اإلجطبوط، 
املرجان  القرش،  سيف،  أبو  سمك  القشريات،  الطحالب،  الريان، 
األحمر، النازلي، هاذو كلهم واحد العدد ديال سميتو اللي وصلنا أنه 
 )l’évaluation( قنناهم، واألغلبية فيه ألنه من بعد جاصك دير لهم
ديالهم واش ناجحين وال ما ناجحينش، األغلبية الحمد هلل كتشوفو 
)poulpe( اليوم بثمن هائل وبوفرة كبرى بفضل هذا البرنامج اللي هو 
نجح، السردين كذلك حافظنا يعني رغم الصيد اللي كاين وذاك ال�ضي 

حافظنا على )la reconstruction( ديال )stock( اللي كاين.

بعض  فيها  اللي  الشمالية  املنطقة  دبا  بحال  املوارد  بعض  كاين 
واحد  عملنا  يعني  الكروفيت،  )espadon(ديال  ديال  اإلشكاليات 
)le plan( اللي باقي ما أعطاش النتائج ديالو كما كنتوجها، يعني احنا 
 )les professionnels( الطريقة ديال االشتغال هو نعاودو نرجعو عند
وأنت واحد منهم ال�ضي بنجلون باش نذاكرو وباش نشوفو كيفاش يمكن 
لنا نبنيو يعني هاذ سميتو؟ ألنه ملي تتقول، وهنا نوضح للرأي العام، 
 )bateau( ملي تتقول للصياد ما تبقاش تدجل لهاذ املنطقة وجاص
ديالك يدجل فهاذ الوقت ما يمشيش يصيد، وهاذ البالصة كيتزاد فيها 
 )c’est un coût( ما جصك تم�ضي لها، وجصك تم�ضي ملنطقة بعيدة، هذا
على هذاك السيد ديال الصياد، ولكن راه جاصو ياجدوا بعين االعتبار 
باش يحافظ على الثروة، ألنه هو اللي تيصيد وهو غدا اللي غيجي جاصو 

يلقى الحوت تماك.

فلهذا راه كاين )des zones de cantonnement( يعني تيظهر لي بأنه 
كاين برامج وتنعرفو بأنه يعني البحر األبيض املتوسط في االجتماع اللي 
كنا قمنا مع االتحاد األوروبي يعني هو موضوع قلق، ألنه ما�ضي بحال 
املحيط األطل�ضي يعني الثروة السمكية هي ثروة نقصت ونقصت ما �ضي، 
 )c’est un bassin( لحقاش املغاربة هما اللي تيصيدوا فيها، ألنه هذاك
ديال جميع املناطق والدول األجرى حتى هي كتاجد، فلهذا جاص يكون 
 )les ressources marines( ديال )la5gestion( واحد العمل جماعي ديال

في هاذيك املنطقة.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

في إطار التعقيب الكلمة لكم.

املستشامدالسيدديوسفدبنجلون:

أشك دالسيددالوزي دعلىدالتوضيحات.

فعال في األول كنا تنعرفو أنه رجال البحر ال يهمهم حتى الكالم على 
يطالب  بيولوجية،  براحة  يطالب  الجميع  اليوم  البيولوجية،  الراحة 
بالصيد بالتناوب، يطالب بالزونيك، إلى غير ذلك، وهذا راجع بطبيعة 

الحال إلى النتائج اإليجابية التي تحققت من جالل أليوتيس.
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السؤال اللي تيشطننا اليوم، السيد الوزير، كمهنيين وصلنا لواحد 
املستوى، احنا تنعرفو ملي تتوصل لواحد املستوى عال، الصعب هو 

تبقى في ذيك املستوى هذاك.

اليوم هاذ املستوى اإلنتاجية في املغرب على صعيد الصيد البحري 
وصل لواحد املستوى جد مهم، وهنا جاصنا نحافظو على املجهود ديال 
الصيد يكون موازي للمخزون ديال السمك اللي عندنا في البحار ديالنا.

البحر  في  الشمالية،  املناطق  في  بحدة  مطروحة  اإلشكالية  هاذ 
األبيض املتوسط، هناك ارتفاع بـ 8% من الناحية ديال القيمة ولكن 
وسمك  البيضاء  األسماك  يخص  فيما  املوانئ،  معظم  في  انخفاض 

السردين.

منطقة العرائش تتعيش واحد املجموعة داملشاكل منها استخراج 
الرمال، وهنا تنشدوا على املوقف ديال وزارة الصيد البحري اللي هي 
ضد هاذ العملية هي، وتنطلبوا منكم أنكم تمشيوا في هاذ الطريق، باش 
تحثوا الحكومة بجميع املكونات ديالها بهاذ استخراج ديال الرمال هو 
�ضيء جطير بالنسبة للشاطئ ديال العرائش واللي هو أهم مصيد على 

الصعيد الوطني.

كذلك، السيد الوزير، اليوم جصنا نمشيوا نفتشوا على مصايد 
جديدة، تتعرفوا املناطق الشمالية ذات انحدار جغرافي سريع، هناك 
مصايد موجودة على 400 أو ال 500 متر بالنسبة ملراكب الجر واللي 

يمكن تكون البديل.

هناك كذلك مثال، السيد الوزير، 3200 طن ديال التون أوبيز اللي 
ما تنصيدوش منها حتى كيلو، هنا وزارة الصيد البحري جاصها تعمل 
على إجراج إما دفتر تحمالت أو مناقصة دولية، املهم هاذ الكوطة هاذي 
جاصنا نستغلوها ألن غادي ندجلو ل 2019 إلى ما استغلنهاشاي على 

صعيد املنظمات الدولية املغرب غادي يفقدها.

دار  أليوتيس  كون  الرأي  نشاطركم  نحن  الوزير،  السيد  إذن، 
املفعول ديالو وجد إيجابي، املهنيين هما لجانبكم باش هاذ املشروع 
يم�ضي لألمام، اللي هو مطلوب هو أن هاذ تطبيق الراحة البيولوجية 
والصيد بالتناوب يكون قرار متحرك، عالش متحرك؟ ألن األسماك هي 

متحركة، يكون متحرك في الزمن واملكان.

القرار األجير اللي جذيتيوه ديال منع الجر، الصيد بالجر في األماكن 
الحجرية شمال سيدي الغازي، احنا تنطلبو منكم أنه يتعمم في جميع 
نفوذ اململكة وفي جميع بحار اململكة ألن هذا �ضيء جطير، وهذا كان هو 
اللي ق�ضى على واحد املجموعة ديال الصيد في البرتغال وفي إسبانيا في 

إطار التجربة اللي سبقونا.

شكرا.

السيد الوزير، هذا هو الطلب ديالنا أنه يكون توازن مستمر وتكون 
متابعة مستمرة باش هاذ املستوى اللي وصلنا لو نستمرو فيه، وجاصة 

في البحر األبيض املتوسط.

السيددمئيسدالجلسة:

شكرا، وهللا ير�ضي عليك ما ابغيتش نقطع عليك الصوت، شكرا.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةدالق ويةدواملياهد
والغابات:

شك ادالسيددال ئيس.

يعني بسرعة أنا أوال أريد أن أشكر جميع الفاعلين في قطاع الصيد 
البحري اللي هما كيواكبوا معنا هاذ املخططات اللي أنا كنعترف بأنها 
باش  ومصلحتهم  العامة  املصلحة  كنخدمو  احنا  ولكن  كتكلفهم، 

نحسنو.

فلهذا مخططات للبحر البيض املتوسط جاصهم يكونوا مخططات 
ناجعة وجاصنا نوقفو عليها، ألنه كاين مشاكل ديال املوارد السمكية، 
هذا  في  كذلك  العاملين  باش  وكنطلبو  ال�ضي  فهاذ  تتشتغل  والوزارة 
القطاع يتعاونوا معنا ونشوفو أشنو هي املصلحة ديال ذيك املنطقة 

باش يكون، كيف ما تعاونا ف )poulpe( كتكون نفس النتائج.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

ننتقل للسؤال السابع واألجير في هذا القطاع الفالحي، وموضوعه 
إحداث املحافظة العقارية بإقليم وزان، الكلمة ألحد السادة املستشارين 

من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال، السيد الرئيس اتفضل.

املستشامدالسيددرحلددعللي:

شك ادالسيددال ئيس.

السا 6دالوزماء،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

السيددالوزي ،

ساكنة إقليم وزان الزالت تنتظر إحداث محافظة عقارية بمدينة 
وزان اللي هي عاصمة اإلقليم، عالش؟

ألن جميعنا يعرف املزايا ديال التحفيظ العقاري من جهة، ومن 
جهة ثانية من أجل الحد من معاناة تنقل ساكنة مدينة وزان بين مديني 

تطوان، حيث مقر املحافظة وبين مدينة سيدي قاسم.

على هاذ األسباب نسائلكم السيد الوزير املحترم، عن ما هي التدابير 
املحافظة  إحداث  تسريع  أجل  تتخذها من  أن  لوزارتكم  يمكن  التي 

العقارية بمدينة وزان؟
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وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةدالق ويةدواملياهد
والغابات:

السيدداملستشامداملحترم،

كتعرفوا بأنه إقليم وزان كيتوفر إلى غاية 9 يناير على تقريبا 18000 
ملف قل 19000 ملف، فيها 16000 اللي هي رسمية رسما عقاريا و2600 
اللي هي مطلب ديال التحفيظ، يعني العدد اللي هو ديال هاذ امللفات 
كيقولوا النا  ديال الوكالة بأنه غير كافي باش تكون تماك واحد املركب 

عقاري، ولكن هما بصدد دراسة إمكانية إحداث ملحقات.

على أي هذا الجواب ألنه ياله توصلت به، وهاذ الحوار ما هو إال باش 
يحسن املسائل غادي نعاود نجلسوو كنعرف املنطقة ديالك مزيان 
بأنه  وكتعرف  تعطاها،  اللي جاصها  اإلمكانيات  وكنعرف  وزان  ديال 
فتحنا واحد العدد ديالهاذوك )l’immatriculation d’ensemble( بما 

فيهم "أجن" اللي مشيت ليها ذاك النهار حضرت فيها االجتماع.

فكل ما يمكن نعملوه راه غنعملوه السيد املستشار املحترم.

السيددمئيسدالجلسة:

الكلمة لكم السيد الرئيس للتعقيب.

املستشامدالسيددرحلددعللي:

نشك دالسيددالوزي دعلىدالتجاوب.

أنا غير بغيت نذكر الحكومة بأن الفريق االشتراكي الدافع الذي كان 
من وراء طرح هذا السؤال هو دافعين، األول هو سيا�ضي، احنا اليوم 
كنعرفو بأن إقليم وزان تم إحداثه في 2009 وتابع لجهة طنجة-تطوان-
الحسيمة مزيان، إذن احنا ابغينا نسألو الحكومة حول بناء املسار 
والساكنة  متقدمة  جهوية  عندنا  جديد،  دستور  يعقل  ال  الجهوي، 
مشتتة السيد الوزير املحترم، راه النصف ديال اإلقليم من مدينة وزان 
بغينا  اليوم  واحنا  قاسم،  تابعين ملحافظة سيدي  دالجماعات  و10 
نوحدو الجهوية، و6 ديال الجماعات اللي كانت تابعة إلقليم شفشاون 

هي تابعة لتطوان، هذا املعطى األول.

الدافع الثاني اللي كان وراء الفريق االشتراكي باش طرح هاذ السؤال 
هو دافع قانوني، السند ديال الفريق االشتراكي هو املادة 9 من قانون 
التحفيظ العقاري، القانون ديال 14.07 اللي صدر في 2011 واللي املادة 
9 كتقول"يعين في دائرة نفوذ كل عمالة أو إقليم محافظ أو أكثر على 

األمالك العقارية".

احنا السيد الرئيس ما زودتكم به الوكالة الوطنية مزيان إحصائيات، 
ولكن ذيك اإلحصائيات هو عبارة عن عمل إداري ال ترقى إلى مستوى 
القانون، احنا كنعرف القانون هو تعبير أسمى عن إرادة األمة، القانون 
صدر في 2011، احنا في 2018، فما يمكنش الوكالة الوطنية للمحافظة 

العقارية أن تتملص من تنفيذ مقتضيات املادة 9 تحت هذه الذريعة.

جوج، السيد الوزير املحترم، أنا كما قلت قبل قليل هاذ النا  
راه مشتتين، حتى في تنفيذ املحاكم كيوقع لنا مشكل ديال األحكام 
القضائية، املحكمة ديال االستئناف ديال القنيطرة أو دبا تطوان ملي 
غتأيد األحكام ديال املحكمة االبتدائية ديال وزان، راه كيبقاو ذوك 
املنفذين دايخين واش يصيفطوا امللفات لسيدي قاسم أو لتطوان، ألن 
البد لي أن أذكركم السيد الوزير، بأن 6 ديال الجماعات امللفات ديالهم 
لسيدي  كيمشيو  البلدية  فيها  بما  الجماعة  و11  لتطوان،  كيمشيوا 

قاسم.

إذن احنا غير من أجل التخفيف ومن أجل الحد من التنقل اليومي 
ومن معاناة الساكنة بغينا تجاوبوا، تنفذوا املادة 9، يعني أنتم جاصكم 
تضغطوا على الوكالة الوطنية باش تحدث وجا غير ملحقة غير من أجل 
التجميع، باش ما يبقاوش الساكنة مشتتين، وحتى األحكام القضائية 
ما كتلقاش الطريق ديال التنفيذ الجيد، أحيانا عن طريق الخطأ، ما 
اللي جاصهم  للملفات  املادي  الخطأ  يعني  العمدي،  ما�ضي  كنقولش 
تابعة  الجماعة   11 ألن  قاسم،  لسيدي  كيمشيوا  لتطوان  يمشيوا 
لسيدي قاسم، وسيكون ذلك عدال وإنصافا وتنفيذا ملقتضيات املادة 9 

من القانون الظاهر للتحفيظ العقاري.

وشكرا السيد الوزير.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةدالق ويةدواملياهد
والغابات:

هو يعني املحافظة ما كتقولش بما أن ما غتطبقش املادة 9، ولكن 
إمتاش غادي طبقها؟ على حسب اإلمكانيات واملوارد وهذا، إذن احنا 
غادي نمشيوا معهم وحدة بوحدة، وأنا كنواعدك إن شاء هللا أنه هذا 
في مصلحة املواطنين تماك، وفي مصلحة النا ، في مصلحة االستثمار، 
إذا احنا الحمد هلل رؤية جديدة في داجل املحافظة واللي بينت بأن 
واحد العدد ديال املشاريع زايدة بهم للقدام، وكل ما قلنا ليها دير واحد 
)l’immatriculation d’ensemble( كتعملوا، واالستثمارات كيواكبونا، 
السيد  احنا غادي نمشيو معهم إن شاء هللا، غير كن مطمئن  حتى 

املستشار املحترم.
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السيددمئيسدالجلسة:

نقطة  تفضل  هذه،  القيمة  مساهمته  على  الوزير  السيد  نشكر 
نظام؟

املستشامدالسيددرحلددالبكومي:

السيددال ئيس،

الرد ديال السيد الوزير على التعقيب السيد املستشار، ما عطتوه 
لناش ومازالنا 57 ثانية في التوقيت ديالنا.

شكرا.

كنطلب منك يعاود السيد الوزير يرد على الفالح الصغير، اللي ذكر 
عليها السيد العضو املستشار، هذا راه حقنا 57 ثانية كانت مازال لنا 

تما، والسيد الوزير كان غيجاوب.

السيددمئيسدالجلسة:

أنا كنت أعتقد بأن باقي 17 ثانية، وكنت ما بغيتش ندير الوزير في 
اإلحراج، أنه غادي يبدا يهضر ونوقفو، هاذي كانت نيتي، ليس إال، ولكن 
إلى بغا السيد الوزير له ذلك، له ذلك، أنا ألن كان في بالي 17 ثانية وما 

بغيتش تبدا تهضر وغادي نوقفك، هذه هي نيتي.

السيددوزي دالفالحةدوالصيددالبح يدوالتنليةدالق ويةدواملياهد
والغابات:

الفالح الصغير من بعد إن شاء هللا..

السيددمئيسدالجلسة:

إن شاء هللا.

وننتقل للسؤال األول املوجه لقطاع الثقافة واالتصال، وموضوعه 
السياحة الثقافية باملغرب، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق 

االتحاد العام ملقاوالت املغرب، لتقديم السؤال.

املستشام6دالسيد6دنائلةدريةدالتازي:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددالوزي داملحترم،

السياحة، واحنا مسرورين  للسيد وزير  السؤال كنا وجهناه  هاذ 
بأن غادي يجاوب عليه وزير الثقافة، ألن السياحة الثقافية محتاجة 

لتعاون جميع املتدجلين لتعزيزها.

السيددالوزي داملحترم،

بالدنا تتميز بالعديد من الوجهات السياحية اللي كتجيب السياح 
من مختلف الدول، وباش ما يبقاش املنتوج السياحي املغربي مركز على 

والصحراوية  الجبلية  السياحة  و�ضي شوية على  الشاطئية  السياحة 
البحر األبيض املتوسط،  ينافس بعض دول  وعلى املؤتمرات، ويقدر 
جاص من الضروري نستغلو الغنى الثقافي لبالدنا، سواء على مستوى 
املهرجانات  مستوى  على  أو  والتاريخية  والجيولوجية  األثرية  املواقع 

املتعددة.

احنا عندنا باملغرب مئات من املواقع التاريخية وتقريبا 80 متحف، 
وهو عدد قليل باش يكون عرض لجلب السياح، ومجموع السياح اللي 
تيزورها ما تيوفتوش السيد الوزير 2 مليون في السنة، في الوقت اللي 
69 مليون زائر في  تيستقبل فيه مثال قصر الحمراء بغرناطة لوحده 
العام، واملداجيل ديال جميع املواقع األثرية في املغرب ما تيفوتش 16 

مليون درهم.

السيددالوزي ،

في فرنسا مثال اللي تيزروها 85 مليون سائح في العام 60% منهم 
تيمشيوا بفضل السياحة الثقافية، حيث في فرنسا كاين أكثر من 1200 
متحف وأكثر من 1500 مهرجان وباإلضافة للمواقع األثرية والتاريخية، 
100000 منصب شغل، وتقدر  في فرنسا  الثقافة تتخلق  والسياحة 
حصة الثقافة في الناتج الداجلي الفرن�ضي بأكثر من 7 داملرات حصة 

صناعة السيارات.

السيددالوزي ،

رؤية  تكون  باش  نجحاتش  ما  املتعاقبة  الحكومات  امن  لحد 
املحلية،  للتنمية  رافعة  لجعلها  الثقافية  للسياحة  إستراتيجية 
واملهرجانات الثقافية تيتنظموا في نفس الفترة ما كاينش تنسيق في هاذ 
الشأن، وفي سنة 2010 أعلن وزير السياحة عن إحداث مؤسسة جاصة 
باملهرجانات الفنية لتطويرها حتى تساهم في تعزيز السياحة الثقافية، 

ولكن لم يفعل.

باش  الحكومة  أشنو هو تصور  الوزير،  السيد  نسائلكم،  ولهذا، 
نطورو السياحة الثقافية، باش تكون رافعة أساسية للتنمية املحلية 
من جالل برامج مشتركة مع القطاعات الوزارية األجرى والجماعات 
الترابية؟ وهنا البد للحكومة من تفعيل توصيات املجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي حول اقتصادية الثقافة، والذي أكد على ضرورة 

انتهاج سياسة عمومية جديدة.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة للسيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددرحلدداألع ج،دوزي دالثقافةدواالتصال:

شك ادالسيددال ئيس.
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شك ادالسيد6داملستشام6دعلىدط حهادلهذادالسؤال.

انشغاالت  تيطرح  ألنه  السؤال،  بهذا  ننوه  أن  البد  سؤال  فعال 
جصوصا املستثمرين في املجال ديال قطاع السياحة، وكذلك انشغاالت 
وزارة الثقافة واالتصال، جصوصا هاذ االنشغاالت تتعلق باإلشكالية 
املرتبطة بكيف يمكن أن نجعل من الثقافة وسيلة للنمو االقتصادي؟ 

وكيف يمكن للثقافة أن تساهم في الناتج الداجلي الخام؟

فعال نحن في اململكة املغربية نزجر بالعديد من املواقع التاريخية 
املآثر التاريخية، الحكومات والسياسات العمومية السابقة عملت على 
حماية هذه املآثر يعني ترميم املآثر، كذلك عملت على دعم مجموعة 
السنة، كذلك عملت على جلق مجموعة  املهرجانات على طول  من 
من املراكز ديال الدراسات واألبحاث في مجال التراث اإلنساني سواء 
املادي أو الغير املادي، ولكن تتبقى هاذ النقطة كيف يمكن أن نجعل 
من السياحة الثقافة قاطرة للتنمية؟ وكذلك كيف يمكن لنا أن نفتح 

فرص االستثمار في هاذ املجال ديال الثقافي؟

الثقافة واالتصال  وزارة  لدى  العمل  حاليا هناك واحد مخطط 
يعني يركز بالدرجة األولى على هاذ املوضوع األسا�ضي والذي نعتبره من 
األولويات عندنا، طبعا الثقافة ليست حكرا على وزارة الثقافة لوحدها، 
ولكن البد أن تتدجل مجموعة من القطاعات الحكومية األجرى بما 
فيها السياحة، التعليم، وزارة االستثمار إلى غير ذلك، وهنا كان عندنا 
واحد االجتماع في البداية ديال تولية هاذ املسؤولية هاذي مع مجموعة 
من ممثلي القطاعات الحكومية، وكيف يمكن أن نن�ضئ بعض املراكز 

املتعلقة بالتنمية الثقافية وكذلك بالسياحة الثقافية.

حاليا نشتغل على تقييم مجموعة من التدابير واإلجراءات التي تم 
اتخاذها في السياسات العمومية السابقة، على أسا  إيجاد آليات 
ومرتكزات جديدة، إن شاء هللا سيتم اإلعالن عنها في األسابيع املقبلة 
جصوصا وأننا نعتبر بأن السياحة الثقافية ال بد أن تكون قاطرة للتنمية 

داجل البلد.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

السؤال الثاني موضوعه وضعية القناة الثانية 2M، الكلمة ألحد 
السادة املستشارين من فريق االتحاد املغربي للشغل لتقديم السؤال، 

تفضل.

املستشامدالسيددعزدالديندزك ي:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددالوزي ،

الصحافة  تناولتها  جطيرة  مالية  مصاعب  الثانية  القناة  عرفت 

الدولية والصحافة الوطنية وعكسها تقرير املجلس األعلى للحسابات.

ماذا تعتزم حكومتكم القيام به إلجراجها من هذا الوضع؟

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة لكم السيد الوزير.

السيددوزي دالثقافةدواالتصال:

شكرا السيد املستشار على هاذ السؤال، وكيف ما قلت هو املوضوع 

يشغل بال الرأي العام الوطني وكذلك املتدجلين والفاعلين األساسيين 

في قطاع اإلعالم بما فيهم املستخدمون في هاذ القناة الثانية، وحاليا 

على  تشتغل  االتصال  وزارة  وكذلك  املالية  وزارة  بأن  اإلجبار  يجب 

هذا املوضوع، جصوصا وأن يمكن أن نقول التخاذ القرار األنجع في 

املستقبل القريب.

هنا يمكن أن أشير كذلك أن الشركة توجد في وضع مالي مقلق هذا 

صحيح، وبالتالي هناك مجموعة من التقارير ومجموعة من املحاسباتية 

واملالية التي قالت بهاذ الوضعية املالية املقلقة.

كان هناك قرار ديال املجلس اإلداري ألن هاذ األمر ال يتعلق بسنة 

2018 وال 2017، هناك منذ 2008 بدأ هاذ الوضع املقلق، وكان هناك 

الشركة  على  لإلبقاء   2014 في  للشركة  اإلداري  املجلس  ديال  قرار 

واستمرارها، وأو�ضى بضرورة اإللزامية القانونية بالرفع من رأسمالها 

إلى غاية 2016، هاذ املسألة لم تتم.

لشركة  واالستثمار  اإلستراتيجية  ديال  لجنة  هناك  كانت  كذلك 

)SOREAD( للقناة الثانية االجتماع ديال في 2016، أوصت بالعمل على 

إعادة التوازن املالي للشركة دون إغفال االستثمارات.

هاذ الوضعية بقات لحد امن، وبالتالي احنا كحكومة الدعم اللي 

تنعطيوه للقناة الثانية في 2017 انتقلنا من 45 مليون إلى 65 مليون 

درهم، كذلك بمقت�ضى امليزانية ديال2018، هناك حاليا االنعقاد ديال 

لجنة ديال اإلستراتيجية في شتنبر 2017 تدر  هاذ الوضعية، ولكن 

نشتغل حاليا مع وزارة املالية للوصول ألنجع الطرق لحل هاذ اإلشكالية 

املتعلقة بالوضع املالي املقلق لهذه الشركة.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

في إطار التعقيب الكلمة لكم السيد املستشار.
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املستشامدالسيددعزدالديندزك ي:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددالوزي ،

فعال من جالل جوابكم نرى أن الحكومة قد قصرت بحق هذه 

املؤسسة وهاذ القناة الثانية التي ساهمت في إشعاع املغرب سواء في 

إفريقيا أو العالم العربي أو على صعيد الجالية املغربية جارج املغرب.

هاذ القناة اللي ظلت صامدة أمام املد اإلعالمي الخارجي العدائي 

للمغرب واللي كيدعي لإلرهاب والتطرف واالنحالل األجالقي رغم ضعف 

اإلمكانيات املرصودة لها، وجير دليل على ذلك هو نسبة املشاهدة التي 

تعرفها هاذ القناة، القناة الثانية، التي تفوق مثيالتها تفوق 36% من 

نسبة املشاهدة العامة.

نرى أيضا أن السياسة الحكومية أساءت التعامل مع األزمة املالية 

وهذا  اإلفال ،  من  إنقاذها  في  وقصرت  الثانية  القناة  تعرفها  التي 

كيتجلى من جالل بدل أن تساهم في رفع رأسمال الشركة كما جاء في 

جوابكم، قررت الحكومة التقليص الحاد من الدعم العمومي من 130 

مليون درهم سنة 2005 إلى 28 مليون درهم سنة 2012، هاذ ال�ضي اللي 

أثر سلبا على السير العادي للمؤسسة، وأيضا جعلها عاجزة عن مسايرة 

التطورات التكنولوجية، وأصبحت تتملص من التزاماتها وعدم تسديد 

املساهمات االجتماعية، سواء الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

أو الصندوق املنهي املغربي للتقاعد أو حتى مستحقات التأمين الصحي، 

جصوصا مع استمرار املصالح اإلدارية، اقتطاع هذه املستحقات من 

أجور املستخدمين، مما يمثل جرقا سافرا للقانون.

باإلضافة لتقليص الدعم العمومي، قررت الحكومة أيضا توقيف 

االستفادة من ضريبة النهوض باإلنتاج السمعي البصري التي أحدثتها 

الحكومة سنة 1996 والتي يدفعها املواطنون من جيوبهم، مما أدى 

حتما إلى تقليص املوارد املالية للقناة، وبالتالي دفعها إلى إتباع سياسة 

البرامج الشعبوية الرجيصة، مبتعدة عن البرامج الثقافية والسياسية 

الهادفة القريبة من انتظارات الجمهور.

وعلى حكومتكم اليوم السيد الوزير أن تخبر املواطنين عن وجهة 

هذا الدعم، هاذ االقتطاعات التي يؤدونها في فواتير الكهرباء بما أنها ال 

تذهب لتمويل القناة الثانية.

السيددالوزي ،

األعلى  املجلس  وتنبيهات  للشغل  املغربي  االتحاد  تدجالت  رغم 

للقانون، جصوصا  السافر  في جرقها  الحكومة  للحسابات، استمرت 

املادة 51 من القانون اإلطار 77.03 والذي يلزم الحكومة بإبرام عقد 

البرنامج مع القناة الذي لم ير النور إلى يومنا هذا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

الكلمة للسيد الوزير للرد على التعقيب.

السيددرحلدداألع ج،دوزي دالثقافةدواالتصال:

الجمع  كان  ديالها،  بااللتزامات  تتملص  الحكومة  بأن  أنا ال أظن 
االستثنائي في 2016 اللي قالت بأنه جاصنا نرفعوا من الدعم العمومي 
وانتقلنا من 45 مليون درهم إلى 65، والبد أن نشير إلى أن هذه الشركة 
هي شركة مساهمة، وبالتالي تخضع ملقتضيات قانون الشركات، والجمع 
الرؤية اإلستراتيجية لديها،  الذي يحدد  العام ديال هاذ الشركة هو 
وبالتالي احنايا فيما يتعلق بالجمع العام االستثنائي اللي انعقد في 2016 
اللي قال جاصنا نرفعو من الدعم نقلنا من 45 إلى 65، وبالتالي الحكومة 
التزمت بما تم طلبه من طرف الجمع العام االستثنائي ديال املساهمين 
في الشركة، وبالتالي تنظن بأن الحكومة تلتزم وطبعا هي عندها الحومة 
مقاربة وتدر  مع وزارة املالية السبل األنجع إلنقاذ هاذ الشركة، هذا 

هو اللي يمكن لي نقول لكم.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شكرا، ونشكر السيد الوزير على مساهمته القيمة في هذه الجلسة.

وننتقل لألسئلة املوجهة لقطاع العدل والتي يجمعها وحدة املوضوع، 
والبداية مع سؤال فريق التجمع الوطني لألحرار، وموضوعه اإلجراءات 
الجديدة لدعم جطة العدالة من القدرات النسائية الوطنية، تفضل 

�ضي واحد.

املستشامدالسيددرحلددالبكومي:

شك ادالسيددال ئيس.

السيديندالوزي ين،

السا 6دأعضاءداملجلس،

قبل طرح السؤال، البد أن أنوه بالقرار امللكي الجريء الذي أعطى 
أميرا  باعتباره  العدالة،  في جطة  املغربية  املرأة  املوافقة على إشراك 
للمؤمنين، حيث نعتبر–داجل فريقنا–أن هذا القرار هو إحدى القرارات 
التي تعزز مكانة املرأة املغربية وقدرتها على ولوج مختلف الوظائف التي 
تفتحها بالدنا في سعي حثيث لتنزيل مبدأ املناصفة الذي نص عليه 

الدستور.

السيددالوزي داملحترم،د

الجديدة لدعم جطة  تفعيل هاته اإلجراءات  سؤالنا: متى سيتم 
العدالة من القدرات النسائية الوطنية؟
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وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

السؤال امني الثاني موضوعه، اإلجراءات الحكومية الجديدة لدعم 

ألحد  الكلمة  والتعادلية،  للوحدة  االستقاللي  للفريق  العدالة  جطة 

السادة لتقديم السؤال.

املستشامدالسيددالحسندسليغو6:

شك ادالسيددال ئيس.

السيديندالوزي ان،

السا 6دوالسيداتداملستشامين،

السيددالوزي ،

محمد  امللك  الجاللة  صاحب  أعطى  األجير  الوزاري  املجلس  في 

الجهاز  إلى  والسديدة  السامية  تعليماته  وأيده  هللا  نصره  الساد  

التنفيذي لتنزيل إجراءات جواز ممارسة املرأة لخطة العدالة.

وكما تعلمون بأن القانون رقم 16.03 املتعلق بخطة العدالة ال يعتبر 

الذكورة شرطا ملمارسة هذه املهنة، لقد كانت ملهنة العدالة عبر التاريخ 

مكانة عالية داجل املجتمع ومرتبطة ارتباطا كبيرا بإمارة املؤمنين، وفي 

ظل التحوالت االنفتاحية والحديثة التي يعرفها املغرب بقيادة صاحب 

الجاللة جاء هذا القرار بناءا على رأي املجلس العلمي األعلى املطابق 

للشريعة اإلسالمية الغراء املتعلقة بالشهادة وأنواعها وبمساهمة املرأة 

في ممارسة هذه املهنة بالنظر ملا وصلت إليه من تكوين علمي متين وعلى 

ما أبانت عنه من كفاءة واقتدار في مختلف املستويات واملناصب التي 

تولتها.

إن املغرب الذي يعتبر سباقا في تكريس مفهوم املناصفة واملساواة 

املرأة  إشراك  أن  ال شك  والواجبات،  الحقوق  في  واملرأة  الرجل  بين 

ملمارسة هذه املهنة سيضيف لبنة جديدة بهذا الصرح.

إلى  يدفعنا  ما  بقدر  وتثمينها  بالخطوة  للتنويه  يدفعنا  ما  وبقدر 

مساءلتكم السيد الوزير: ما هي املقتضيات واإلجراءات التي ستتخذونها 

لحسن تنزيل هذا املقت�ضى وعن التدابير التنظيمية التي ستتخذونها 

التي ستقدمونها  التقنية  املساعدات  الولوج، وكذلك  لتنظيم كيفية 

للعاملين في جطة العدالة، حتى نصل بهذا القطاع البالغ األهمية إلى 

املراتب التي نتوجاها جميعا؟

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

املرأة  أمام  العدالة  جطة  فتح  موضوعه،  الثالث  امني  السؤال 

للفريق الحركي، الكلمة ألحد السادة املستشارين لتقديم السؤال.

املستشامدالسيددربامكدالسباعي:

شك ادالسيددال ئيس.

السا 6دالوزماء،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

في إطار املالءمة مع ورش اإلصالح الشامل للعدالة وانسجاما مع 
توجه املغرب نحو العناية باملرأة، واعتبارا ملا أبانت عنه هذه األجيرة من 
كفاءة أثناء توليها مختلف املناصب السامية، وأجذا بعين االعتبار للرأي 
اإليجابي للمجلس العلمي األعلى، كلفكم جاللة امللك نصره هللا بفتح 

مزاولة مهنة العدول أمام املرأة املغربية.

الخطوط  هي  ما  املحترم:  الوزير  السيد  نسائلكم،  عليه،  بناءا 
العريضة لهذا الورش الهام؟ ما هي اإلجراءات املتخذة في إطار تنزيل هذا 

الورش؟

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

السؤال امني الرابع واألجير موضوعه، أهلية املرأة في ممارسة مهنة 
العدول، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة 

لتقديم السؤال.

املستشام6دالسيد6دنجا6دكلير:

شك ادالسيددال ئيس.

السيديندالوزي ين،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

اعتبارا ملوقف حزبنا املبدئي من حقوق املرأة غير القابلة للتصرف، 
نعيد التأكيد مرة ثانية على موقف فريقنا بمجلس النواب يوم أمس، 
وفي هذا الصدد نثمن القرار امللكي القا�ضي بالسماح للمرأة بمزاولة 

مهنة العدل.

إضافة إلى ذلك نرى أنه من غير املنطقي أن يستمر منع املرأة من 
مزاولة هذه املهنة في عصرنا هذا الذي تتبوأ فيه مناصب سامية ومهن 
في  وتبت  قاضية  املرأة  تكون  أن  يعقل  فال  كالقضاء،  األهمية  بالغة 

النزاعات وتصدر أحكام وال تكون عدل.

السيددالوزي ،

فالقرار الذي اتخذه جاللة امللك نعتبره تقدما مهما وتجسيدا فعليا 
ملبدأ املناصفة املنصوص عليه في الدستور في الفصل 19، فهذا األجير 
ال يفترض أن يكون مقتصرا على الجانب السيا�ضي واملؤسساتي فقط، 
بل يجب أن يشمل مختلف مناحي الحياة العامة، جاصة بعد ما وصلت 
إليه املرأة املغربية من مستوى علمي رفيع وما أبانت عنه من كفاءة كلما 
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تولت منصبا أو مسؤولية ما.

السيددالوزي ،

ال يسعنا في فريق األصالة واملعاصرة إال أن نحيي تفاعلكم السريع 
مع القرار امللكي، بإعالنكم عن عزم وزارتكم تنظيم مباراة لولوج مهنة 
العدل للذكور واإلناث، وتخصيص 800 منصب لهذا الغرض، لكن 
السيد الوزير، نعتقد أن أول �ضيء يجب اإلنكباب عليه امن هو ضرورة 
مراجعة املنظومة القانونية املؤطرة للمهنة عبر تعديل القانون 16.03، 
املتعلق بخطة العدالة وباقي املراسيم والنصوص التطبيقية، وهي أيضا 

مناسبة للوقوف عند اإلشكاالت التي يعانيها العدل.

السيددالوزي ،

بقيادة صاحب  اإلصالحي  املغرب وجالل مساره  أن  التأكيد  نود 
الجاللة، عزز من حضور املرأة ومكنها من جملة من الحقوق كانت 
شرح  أعادت  املثال  سبيل  على  األسرة  فمدونة  الرجل،  على  حصرا 
وتوضيح مفهومي القوامة والوالية، مما يعني أن ممارسة مهنة العدل 

هي حلقة من ضمن سلسلة من اإلصالحات التي شهدها املغرب.

السيددالوزي ،

املتنور  املوقف  أيضا  نستحضر  أن  دون  تمر  الفرصة  ندع  ولن 
لهيأة عدول املغرب، والتي عبرت عن ترحيبها بالقرار امللكي، واعتبرته 
إنصافا للمرأة وإكراما للنساء، باعتبارهن شقائق الرجال، وعبرت عن 
استعدادها لتجسيد التوجيهات امللكية وتنفيذ رؤيته لخطة العدالة، 
وأن املرأة العدل ستحظى بكامل الرعاية ضمن هيأة عدول املغرب، 

وتتمتع بكافة الصالحيات التي يضمنها لها القانون.

بدورنا كفريق، نثمن ونحيي عاليا هيأة عدول املغرب على قرارها 
وموقفها اإليجابي.

السيددالوزي ،

في األجير، نؤكد في حزب األصالة واملعاصرة، ومن منطلق اهتماماته 
ودفاعه املستميت عن قضية املساواة بين الجنسين، يعبر عن إشادته 
وتأييده املطلق للقرار امللكي التاريخي القا�ضي بتمكين املرأة من مزاولة 
مهنة العدل الذي يزكي سمو الدستور بإقرار املساواة وعدم التمييز 

ورفع الحيف الذي يطال املرأة.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن التدابير التي ستتبعونها 
من أجل تمكين املرأة املغربية من ممارسة هذا الحق؟

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة للسيد وزير العدل لإلجابة على األسئلة املتعلقة باإلجراءات 
الحكومية الجديدة لدعم جطة العدالة، تفضل السيد الوزير، تفضل 

هنا، في حدود 12 دقيقة.

السيددرحلددأوآام،دوزي دالعدل:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددال ئيس،

السيداتداملستشاماتداملحتررات،

السا 6داملستشامونداملحتررون،

بداية، أود أن أشكر الفرق النيابية على طرحهم لهذا السؤال، الذي 
يكت�ضي رهنية وأهمية بالغة بعد القرار امللكي التاريخي بتمكين املرأة من 

ولوج جطة العدالة وتكليفه وزير العدل بتنزيل هذا القرار التاريخي.

حض اتدالسيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

ملكي  قرار  على  15 سنة  مرت  قد  تكون   ،2018 سنة  حلول  مع 
تاريخي آجر أعلن عنه جاللة امللك نصره هللا، يوم الجمعة 10 أكتوبر 
2003 بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية من الوالية 
التشريعية السابعة للبرملان، حيث أعطى حفظه هللا توجيهاته السامية 
إلصالح جوهري وشامل ملدونة األسرة، لتكون مدونة منصفة للمرأة، 
باعتبارها شقيقة الرجل في األحكام، مصدقا لقول الرسول صلى هللا 

عليه وسلم.

وقد دعا جاللة امللك بنفس املناسبة، إلى "فتح املجال أمام املرأة 
بما يناسب انخراطها في كل مجاالت الحياة الوطنية، ملا أبانت عنه من 
جدارة واستقامة وتفان في جدمة الصالح العام"، انتهى املنطوق امللكي.

السيددال ئيس،

حض اتدالسيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

ال يخفى عليكم أن جطة العدالة تشكل أحد املحاور األساسية في 
منظومة العدالة، باعتبارها مهنة تهدف إلى توثيق الحقوق واملعامالت 
والحفاظ على األعراض واألنساب والتمكين من وسائل اإلثبات، التي 
بفضلها يتأتى للقضاء فض النزاعات وفصل الخصومات، ناهيكم عن 

مساهمتها في التنمية العقارية واالقتصادية واالجتماعية.

ثقافيا  موروثا  تعتبر  الخطة  هذه  أن  أيضا  عليكم  يخفى  ال  كما 
وحضاريا، استمر التعامل معها وفي إطارها لعدة قرون، وشكلت على 
الدوام واحدة من جصائص اململكة املغربية التي تتميز عن باقي الدول 

اإلسالمية من حيث تنظيمها وضبطها ودقتها وفعالية أدائها.

ورغم ما يميز هذه املهنة من أصالة وعرق فإن املشرع املغربي لم 
قانونيا  وتأطيرها  تقنينها  التدجل من أجل  يفته عبر مراحل متعددة 
بتحديد مجال إعمالها وأساليب ممارستها وشروط ولوجها، وهو ما تم 
التعبير عنه عبر إصدار عدد من الظهائر الشريفة ظهير 7 يوليوز 1914، 
ظهير 23 يونيو 1938، ظهير 7 فبراير 1944، ظهير 6 ماي 1982 وأجيرا 
ظهير 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 16.03 املتعلق بخطة العدالة 
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املطبق حاليا.

وفي إطار اإلصالح الشامل والعميق ملنظومة العدالة، فقد حظي 
موضوع إصالح املهن القضائية والقانونية بأهمية جاصة في الحوار 
امليثاق  أو�ضى  حيث  العدالة،  جطة  مهنة  إصالح  السيما  الوطني، 
بوجوب االرتقاء بهذه املهنة بما يسهم في تحديثها وفتح املجال أمام املرأة 
ملمارستها، انسجاما مع املبدأ الدستوري املنصوص عليه في الفصل 19، 
واملتمثل في تحقيق املساواة بين املرأة والرجل والسعي نحو املناصفة 
املغربية ومصادقتها  للمملكة  الدولية  االلتزامات  مع  أيضا  وانسجاما 
على االتفاقيات الدولية األساسية في مجال حقوق اإلنسان، جاصة 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ورفع اململكة لكافة 

التحفظات عليها.

النظر السديد لجاللة  املبادئ واملقتضيات، اقت�ضى  لهذه  وتنزيال 
امللك نصره هللا تكليف وزيره في العدل باالنكباب على دراسة مسألة 
ممارسة املرأة لخطة العدالة، وبالنظر ملا يميز هذه املهنة من ارتباط 
بالجانب الديني والفقهي وتقاطع الكثير من مجاالت اجتصاصها مع فقه 
املعامالت، فقد اقت�ضى نظر جاللة امللك باعتباره أميرا للمؤمنين، إحالة 
املسألة على املجلس العلمي األعلى إلبداء الرأي فيها، حيث بعد اطالع 
جاللته نصره هللا على رأي املجلس بجواز ممارسة املرأة ملهنة عدل، 
بناء على األحكام الشرعية املتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية 
للمغرب، وفي مقدمتها قواعد الفقه املالكي واعتبارا ملا وصلت إليه املرأة 
املغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة 
واقتدار في توليها ملختلف املناصب السامية، فقد كلف جاللته وزير 
العدل لفتح جطة العدالة أمام املرأة واتخاذ التدابير الالزمة لتحقيقها، 

هذه التدابير التي كان موضوع تساؤالتكم.

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

أنه ال وجود ألي  يتبين  العدالة  املنظم لخطة  القانون  باستقراء 
مقت�ضى النص صراحة على قصر مهنة العدالة على الذكور فقط دون 
اإلناث أو جعل الذكور شرطا لولوج هذه املهنة، حيث أن الصيغة التي 
جاءت بها املادة الرابعة من القانون املذكور هي الصيغة املعهودة في 
كل قوانين املهن القضائية األجرى، كقانون مهنة املحاماة أو املفوضين 

القضائيين أو قانون مهنة التوثيق والتي يقبل فيها ترشيح املرأة.

أما على املستوى الشرعي فإن فقهاء الشريعة ومنهم املالكيين الذين 
تطرقوا في كتاباتهم إلى شروط الكاتب بالعدل أو املوثق بصفة عامة، 
فقد نصوا على شروط متعددة ليس من ضمنها شرط الذكورة، وأكدوا 
على إجازة مزاولة املرأة لخطة العدالة وتلقيها الشهادة والتوثيق عن 
الشهود بشروطها املقررة في كل باب من أبواب العقود املختلفة، وذلك 
مع مراعاة شروط أهلية تولي هذه املهمة مثلما تشترط في الرجل من بلوغ 
وعقل وضبط وعدالة ونفي تهمة، استنادا إلى أدلة شرعية ونصوص 

فقهية، منها اإلطالق في قوله تعالى: "وليكتب بينكم كاتب بالعدل".

وعمليا فإن شهادة التوثيق أو ما يصطلح عليه بالشهادة املكتوبة 

هي التي تكتب في الحين في وثيقة عدلية ثابتة األركان ومستجمعة لكافة 

بمجرد  فإنه  والعدل،  األطراف  لدن  من  وتوقع  والضوابط  الشروط 

تصبح  قانونا  عليها  املنصوص  السجالت  في  وتضمينها  عليها  التوقيع 

محصنة ومكتسبة للصبغة الرسمية ومنتجة لكافة أثارها القانونية، 
سواء تلقتها امرأة واحدة إلى جانب رجل واحد أو تلقتها امرأتان دون 

رجل، وهذا النوع من الشهادات يشكل النسبة الغالبة من عمل السادة 

وباقي  والوكاالت  والشراء  البيع  عقود  توثيق  ويدجل ضمنها  العدول، 

العقود املسماة األجرى املنصوص عليها في القانون املدني.

وتنفيذا لتوجيهات جاللة امللك حفظه هللا، تم عقد عدة اجتماعات 

تقنية حول هذا املوضوع يوم 23 يناير، أي يوما واحدا بعد انعقاد 

املجلس الوزاري، كما تم استقبال رئيس هيئة عدول املغرب والذي 

تفضل بأن رفع باسم عدول اململكة برقية والء وإجالص إلى جاللة امللك 

يثمنون فيها قراره التاريخي بتمكين املرأة من ولوج جطة العدالة، كما 

التوجيهات  املواتية لتجسيد  الظروف  بتوفير كل  التزامهم  عبروا عن 

امللكية.

على مستوى التأهيل والتكوين، تم عقد اجتماع مع املدير العام 

أسا�ضي  تكوين  ببرنامج  الولوج  هذا  ملواكبة  للقضاء  العالي  للمعهد 

يهدف إلى دعم قدرات السيدات والسادة العدول وتأهيلهم في امليادين 

التي تهم مجال اشتغالهم وجعلهم يواكبون كل املستجدات القانونية 

والتشريعية.

ويشرفني اليوم أن أجدد التأكيد على أنه سيتم اإلعالن األسبوع 

املقبل عن تنظيم مباراة لولوج هذه املهنة وسيتم التنصيص ألول مرة في 

تاريخ املغرب على كونها مفتوحة في وجه اإلناث والذكور على حد سواء، 

مع العلم أن عدد املناصب التي سيتم اإلعالن عنها يقارب 800 منصب 

سيتم  التي  الجديدة  االبتدائية  املحاكم  الحال  بطبيعة  فيها  ستراعى 

فتحها هذه السنة.

كما أننا وفي إطار تنفيذ التوجيهات امللكية السامية لالرتقاء بمهنة 

لهذه  املرأة  لولوج  التاريخية  املناسبة  لهذه  واغتناما  العدالة،  جطة 

املهنة، فقد فتحت الوزارة ورش إصالح القانون املتعلق بخطة العدالة 

سيتضمن  حيث  املغرب،  عدول  هيئة  مكتب  مع  تشاركية  بمقاربة 

املشروع الجديد مقتضيات جديدة تهم هذه املهنة وشروط ممارستها 

ومجال اجتصاصها، وهو مشروع نروم من جالله تطوير هذه املهنة 

في  املهنة  هذه  دمج  وبهدف  العدول،  السادة  النتظارات  لالستجابة 

التي  التطورات  مع  تتما�ضى  وجعلها  واالجتماعي  االقتصادي  املحيط 

يعرفها العصر.
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السيددال ئيس،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

الحداثي  الديمقراطي  الخيار  تكر   مهمة  تاريخية  لحظة  في  إننا 
الذي اجتارته اململكة، السيما في مجال حقوق املرأة ورفع كل أشكال 
التمييز والحيف عنها وتعزيز مكانتها إلى جانب شقيقها الرجل، فاملرأة 
املغربية تتقلد اليوم أسمى املناصب في كل املجاالت، في اإلدارة والجيش 
واألمن والتعليم والبحث العلمي والطب والهندسة، كما أنها تزاول أجل 
املهن والوظائف في املجال املرتبطة بمنظومة العدالة، حيث نجد املرأة 
املحاكم، ونجدها قاضية  في كل أصناف ودرجات  مسؤولة قضائية 
وثبوت  والتطليق  الطالق  قضايا  في  تبت  لألسرة  وقاضية  للتوثيق، 
الزوجية والنفقة والحضانة واإلرث، وقاضية تبت في النزاعات املدنية 
للمتقاضين، وقاضية تبت في القضايا الزجرية، ونجدها أيضا موثقة 

ومحامية تحرر العقود وتوثقها وتشهد على التزامات كل األطراف.

وفي كل هذا أثبتت كفاءتها وقدرتها على تحمل مسؤولية النهوض 
بكافة املهام املوكولة إليها، وإننا على يقين من أن ممارسة املرأة لخطة 
التاريخي  للرصيد  وإغناء  املهنة  لهذه  العدالة ستشكل قيمة مضافة 
والحضري الذي تتميز به وجطوة أجرى تعزز حضور املرأة املغربية في كل 
املجاالت املؤسساتية واالجتماعية واالقتصادية والحقوقية، تجسيدا 
ملبادئ املناصفة وتكافؤ الفرص التي نسعى جميعا إلى تحقيقها تحت 

القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد الساد  نصره هللا وأيده.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

رئيس  للسيد  الكلمة  العدل،  وزير  السيد  التعقيبات على جواب 
فريق التجمع الوطني لألحرار في إطار التعقيب، السيد املستشار تفضل.

املستشامدالسيددلحسندأ عي:

شك ادالسيددال ئيس.

السيداندالوزي ان،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

أشكركم معالي الوزير على جوابكم الجامع، املانع، مشيدا في هذا 
اإلطار بهذه املبادرة امللكية الشجاعة من أجل إنصاف هيئات جطة 
العدالة من جهة، وهو ما فيه إنصاف للمرأة املغربية من جهة ثانية، 
املبادرة  هذه  مع  والسريع  اإليجابي  بتفاعلكم  اإلطار  هذا  في  مشيدا 
املقدامة عبر إعالنكم عن فتح املباراة لولوج حوالي 800 عدال بمن فيهم 
النساء، وهي مبادرة تستحق كل التنويه وتعزز التميز املغربي املشهود له 
في مستوى دول العالم اإلسالمي، وتضعنا في مصاف الدول الراقية التي 

تؤمن بالكفاءات النسائية وقدراتها على مجابهة الصعاب.

كما أن املرأة لها دور مهم وواضح، فقد كرمها اإلسالم ورفع من شأنها 
كثيرا لكونها تلعب دورا مهما وأنها شريكة الرجل، تحمل مسؤوليات 
الحياة، كونها األم واألجت والزوجة، وبرز في عدد من العصور واألماكن 
العديدة من النساء في مناحي الحياة السياسية والقضائية والتجارية 

والثقافية واالجتماعية.

السيددالوزي داملحترم،

قرار نعتبره انتصارا للمرأة املغربية املتواجدة في كافة القطاعات 
والتي أبانت عن عظمة مكانتها في تحملها لكافة املسؤوليات امللقاة على 

عاتقها، وهو قرار زكاه املجلس األعلى قياسا على مسؤوليات كالقضاء.

هنيئا لنا جميعا، ويشرفنا في فريق التجمع الوطني لألحرار، أن يأتي 
هذا اإلنجاز في عهدكم السيد الوزير.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة للفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل ال�ضي حسن.

املستشامدالسيددالحسندسليغو6:

شك ادالسيددال ئيس.

السيداندالوزي ان،

وتنوير  اإليضاحات  على جميع  الوزير  السيد  أشكر  أن  أريد  أوال 
املجلس وعبر املجلس جميع املواطنين بهاذ املوضوع اللي في الحقيقة 

مهم.

نحن على يقين السيد الوزير، بالنظر ملا نعرفه عنكم من حرص 
تستطيعون  حتى  الالزمة  اإلجراءات  كافة  ستتخذون  بأنكم  ودقة، 

تحقيق هذا املبتغى.

وشكرا السيد الوزير.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة للفريق الحركي، تفضل السيد الرئيس.

املستشامدالسيددربامكدالسباعي:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددالوزي داملحترم،

نود في البداية أن ننوه بهذه التوضيحات التي قدمتموها بخصوص 
هذه املبادرة امللكية السامية التي تندرج في إطار الحرص املولوي السامي 
املرأة  وتكريم  بإنصاف  الصلة  ذات  الدستور  تفعيل مقتضيات  على 



ج6م6 الجريدة الرسمية للبرملانعدد485 - 516جمادى امجرة14395 )55مار 20185( 

املغربية في إطار الثوابت الدستورية.

ونعتبر في الفريق الحركي أن تفعيل ولوج املرأة إلى جطة العدالة 
هو مدجل إلعادة النظر بشكل شمولي في مهنة العدالة، بغية تطويرها 
وتحديثها عبر استحضار كون هذه املهنة من أقدم املهن ذات الصلة 
لقرون وتغطي مختلف  تمتد  املغربية،  املؤسسات  تاريخ  في  بالقضاء 
املداشر والقبائل واملدن بأزيد من 4000 عدل، مهنة ذات حساسية 
بحكم امتدادها إلى عدة قطاعات تبدأ باألحوال الشخصية وصوال إلى 

قطاع العقار واملالية والداجلية وغيرها من القطاعات.

ونعتقد جازمين، السيد الوزير املحترم، أن الوقت قد حان ملراجعة 
عميقة للقانون 16.03 املنظم للمهنة واملرسوم املترتب عنه والصادر 
بتاريخ 28 أكتوبر 2008 بمنظور يجعل هذه املهنة املساعد للقضاء 
مواكبة لتطورات العصر، وتستوعب الكفاءات العليا التي تزجر بها، 
باإلضافة إلى وضع تمايز واضح بينها وبين املهن املماثلة مثل النساجة 

والتوثيق العصري.

كما نتطلع إلى أن تشمل هذه اإلصالحات مضمون وشكل العقد 
العدلي الذي الزال على حاله، على ضوء االنتقال من جطة العدالة إلى 

جطة التوثيق العدلي.

هذا اإلصالح كذلك يتطلب العمل على مزيد من التخليق لهذه املهنة 

ذات الرصيد التاريخي املتميز وإضفاء مزيد من الدمقرطة على الهيئة 

الوطنية للعدول وتوسيع صالحياتها.

جالصة القول، السيد الوزير املحترم، نتطلع إلى تدابير تشريعية 

وتنظيمية ترقى بهذه املهنة الحيوية وتعزز األمن التعاقدي.

شكرا لكم السيد الوزير.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة  وبالتالي  كامال،  وقته  استغرق  واملعاصرة  األصالة  فريق 

مباشرة للسيد وزير العدل للرد على التعقيبات إذا أراد فيما تبقى لك 

من الوقت، السيد وزير العدل بقي له 2 دقائق ولكن تنازل عن الوقت.

إذن نشكر السيد الوزير على مساهمتكم القيمة في هذه الجلسة.

وشكرا للجميع.

ن فعدهذهدالجلسةد يالدامل اقبة.
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رحض دالجلسةدالثالثةدواألمبعيندبعدداملائة

التاميخ: الثالثاء 12 جمادى األول 1439هـ )30 يناير 2018م(.

ال ئاسة: املستشار السيد عبد القادر سالمة، الخليفة الرابع لرئيس 
املجلس.

التوقيت: ساعة وجمس وثالثون دقيقة، إبتداء من الساعة الخامسة 
والدقيقة الخامسة مساء.

آدولداألعلال: الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

1- مشروع قانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول املوقع 
بالرباط في 4 يونيو 2016 املتعلق بمراجعة اإلتفاقية العامة للضمان 
االجتماعي بين اململكة املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة، املوقعة 
بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 
1996 و24 يونيو 2002، وعلى امللحق املوقع بالرباط في 4 يونيو 2016 
املتعلق بمراجعة التوافق اإلداري بتاريخ 3 نوفمبر 1972 بشأن كيفية 
املغربية  اململكة  بين  اإلجتماعي  للضمان  العامة  االتفاقية  تطبيق 
ومملكة األرا�ضي املنخفضة، كما تمت مراجعته بالتوافقات اإلدارية 
املوقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و22 يونيو 2000 و24 يونيو 2002؛

2- مشروع قانون رقم 54.17 يق�ضي بتغيير املادة 15 من القانون رقم 
15.95 املتعلق بمدونة التجارة؛

3- مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

املستشامدالسيددعبددالقا مدسالرة،دمئيسدالجلسة:

بسمدهللادال حلاندال حيم،دوالصال6دوالسالمدعلىدروالنادمسولدهللا.

أعلندعندافتتاحدالجلسةدالتش يعية.

السيد6دوالسا 6دالوزماء،

أجواتي،دإجواني،داملستشاماتدواملستشامينداملحتررين،

مشاريع  ثالث  على  والتصويت  للدراسة  الجلسة  هذه  نخصص 
قوانين:

على  بموجبه  يوافق   47.16 رقم  قانون  مشروع  األول،  املشروع 
البروتوكول املوقع بالرباط في 4 يونيو 2016 املتعلق بمراجعة اإلتفاقية 
األرا�ضي  ومملكة  املغربية  اململكة  بين  االجتماعي  للضمان  العامة 
املنخفضة، املوقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها 
وتوقيعها في 30 سبتمبر 1996 و24 يونيو 2002، وعلى امللحق املوقع 
بالرباط في 4 يونيو 2016 املتعلق بمراجعة التوافق اإلداري بتاريخ 3 
نوفمبر 1972 بشأن كيفية تطبيق االتفاقية العامة للضمان اإلجتماعي 
بين اململكة املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة، كما تمت مراجعته 
بالتوافقات اإلدارية املوقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و22 يونيو 

2000 و24 يونيو 2002؛

املشروع الثاني اللي غادي ندرسوه في هذه الجلسة، مشروع قانون 
رقم 54.17 يق�ضي بتغيير املادة 15 من القانون رقم 15.95 املتعلق 

بمدونة التجارة؛

بمحاربة  يتعلق   103.13 رقم  قانون  مشروع  الثالث،  واملشروع 
العنف ضد النساء.

أود  أيدينا،  بين  التي  القوانين  في مناقشة مشاريع  الشروع  وقبل 
أن أقدم باسم املجلس الشكر الجزيل لكل من رئيس وأعضاء لجنة 
الخارجية والحدود والدفاع الوطني واملناطق املغربية املحتلة، وكذلك 
لرئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، وكذلك إلى 

رئيس وأعضاء لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية.

وكذلك ال نن�ضى السيد وزير العدل والسيدة وزيرة األسرة والتضامن 
واملساواة والتنمية االجتماعية، وكذلك للسيد الوزير املكلف بالعالقات 
مع البرملان واملجتمع املدني، وللسيدة كاتبة الدولة املنتدبة لدى وزير 
رؤساء  سواء  الجميع  بذلوها  التي  املجهودات  على  وذلك  الخارجية، 

ومقررين وأعضاء ووزراء إلغناء هذه النصوص وإجراجها إلى الوجود.

فشكرا للجميع.

على  والتصويت  بالدراسة  الجلسة  ونستهل  نبداو،  غادي  إذن 
املوقع  البروتوكول  على  بموجبه  يوافق   47.16 رقم  قانون  مشروع 
بالرباط في 4 يونيو 2016 املتعلق بمراجعة اإلتفاقية العامة للضمان 
املنخفضة، واملودع  املغربية ومملكة األرا�ضي  اململكة  بين  االجتماعي 

لدى مكتب املجلس من لدن السيد رئيس الحكومة.

الكلمة للحكومة لتقديم مشروع القانون، تفضل السيد الوزير.

السيددرصطفىدالخلفي،دالوزي داملنتدبدلدىدمئيسدالحكورةد
املكلفدبالعالقاتدرعدالبرملاندواملجتلعداملدنيدوالناطقدال سليد

باسمدالحكورة:

بسمدهللادال حلندال حيم.

السيددال ئيس،

السيداتداملستشامات،

السا 6داملستشامين،

السيد6دالوزي 6،

السيددالوزي .

ذلك  تم  أن  بعد  الثانية،  للمرة  أيديكم  بين  أتقدم  بأن  أتشرف 
على مستوى اللجنة، نيابة عن السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير 
الشؤون الخارجية، بتقديم مشروع القانون املتعلق باالتفاقية العامة 
للضمان االجتماعي بين اململكة املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة، 
املؤرجة في 14 فبراير 1972 والتي وقعت بالرباط بتاريخ 4 يونيو 2016، 
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حيث يقوم:

- أوال على عدم املسا  بالحقوق املكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016، 
تاريخ تطبيق املقتضيات الجديدة؛

محل  كان  أيا  التقاعد  بمعاشات  املتعلقة  بالحقوق  االحتفاظ   -
اإلقامة؛

مبلغ  نفس  من  الحاليين  للمستفيدين  بالنسبة  االحتفاظ   -
التعويضات العائلية ومن معاشات املتوفى عنهم وكذا من تعويضات 

العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا؛

- التدرج في التخفيض من معاشات األرامل واليتامى الجدد ابتداء 
من فاتح أكتوبر 2016؛

بخصوص  املواطنين  جميع  على  املساواة  مبدأ  تطبيق  ثم   -
التعويضات العينية جالل السفر املؤقت للخارج.

وطبقا للفقرة الثالثة من املادة الثالثة يدجل هذا البروتوكول حيز 
التنفيذ في اليوم األول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تخطر فيه 
اإلجراءات  بأن  كتابة  البعض  بعضهما  املتعاقدتين  الدولتين  حكومة 
الدستورية املتطلبة لدجوله حيز التنفيذ قد تم استكمالها في البلدين.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

الكلمة إذا كان املقرر موجود باش يتفضل بتقديم التقرير، والتقرير 
قد وزع على الجميع وبين أيديكم.

إذن غادي ندوزو امن للمناقشة، كيف اتفقت ندوة الرؤساء ملن 
أراد أن يقدم املقال ديالو مباشرة يقدمو، وملن أراد كذلك أن يتدجل 
له ذلك، الفريق االستقاللي في 3 قوانين 16 دقيقة، ولكن إلى ابغيتو 

تعطيونا التقارير كان أحسن.

املستشامدالسيددعبددالسالمداللبام:

لو سمحتم، لم أحضر في ندوة الرؤساء، نظرا لطارئ لم أتمكن من 
الحضور، فهل اتفقتم على تقديم املداجالت مكتوبة؟ أما إذا كانت 

مكتوبة فهذه مداجلة الفريق االستقاللي.

السيددمئيسدالجلسة:

شكرا السيد الرئيس، أنت دائما مسامح. شكرا.

إذن اللي عندو التقرير مكتوب موجود يسلمو.

امن، نمر مباشرة للتصويت على مشروع القانون:

املوافقون= 25؛

املعارضون= ال أحد؛

املمتنعون.. وملن كرر تصويته هو الذي يتحمل املسؤولية.

املمتنعون= 17.

إذن، وافق املجلس على مشروع قانون رقم 47.16 يوافق بموجبه 
على بروتوكول.. شوف العملية الحسابية، شوف هللا ير�ضى عليك، أنا 
عمري في حياتي ما شفت العملية الحسابية تتكرر، غير شوف هللا ير�ضى 
عليك، بال ما تغوت، بالتي ما تغوت، أنا ما�ضي كنحسب، ها هو اللي 
أعطاني الرقم، غير بالتي، إلى ابغيتي الكلمة جذها، طلبها وجذها، احنا 

املشكل اللي عندنا في املمتنعون.

املمتنعون= 23.

إذن، وافق املجلس على مشروع قانون رقم 47.16 يوافق بموجبه 
2016، املتعلق بمراجعة  4 يونيو  البروتوكول املوقع بالرباط في  على 
ومملكة  املغربية  اململكة  بين  االجتماعي  للضمان  العامة  االتفاقية 
1972، كما تمت  14 فبراير  في  بالرباط  األرا�ضي املنخفضة، املوقعة 
مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 1996، و24 يونيو 2002، وعلى امللحق 
اإلداري  التوافق  بمراجعة  املتعلق   2016 يونيو   4 في  بالرباط  املوقع 
بتاريخ 3 نوفمبر 1972 بشأن كيفية تطبيق االتفاقية العامة للضمان 
االجتماعي بين اململكة املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة، كما تمت 
مراجعته بالتوافقات اإلدارية املوقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996، 

و24 يونيو 2002.

وننتقل للدراسة والتصويت على قانون مشروع قانون رقم 54.17 
يق�ضي بتغيير املادة 15 من القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة 

واملحال على املجلس من مجلس النواب.

الكلمة للحكومة لتقديم مشروع القانون.

السيددرحلددأوآام،دوزي دالعدل:

شك ادالسيددال ئيس.

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

لقد أفرز التعديل الذي عرفه سن الرشد القانوني لبالدنا، وذلك 
بخفض من سن 20 سنة إلى سن 18 سنة، طبقا للمادة 209 من مدونة 
مالءمة  بعدم  يتعلق  قانونيا  إشكاال  أفرز  التعديل  هاذ  ألن  األسرة، 
الشخص  ألهلية  املحددة  التجارة  مدونة  من   15 املادة  مقتضيات 
األجنبي ملزاولة التجارة باملغرب للمادة 109 املذكورة أعاله، ألن هاذ 
املادة 15 تنص: "يعتبر األجنبي كاملة األهلية ملزاولة التجارة في املغرب 
لبلوغه 20 سنة كاملة، ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو 

منصوص عليه في القانون املغربي".

وباملقابل املادة 16 من هاذ املدونة التجارة تنص على أنه ال يجوز 
لألجنبي الغير البالغ سن الرشد املنصوص عليه في القانون املغربي أن 
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يتجر إال بإذن من رئيس املحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها 
حتى ولو كان قانون جنسيته يق�ضي بأنه راشد وبعد تقييد هذا اإلذن 

في السجل التجاري.

إذن هاذ الوضع السيد الرئيس، السيدات والسادة املستشارين، 
يخلق تضاربا في املقتضيات القانونية املنظمة ألهلية الشخص األجنبي 
الذي يرغب في مزاولة التجارة في بالدنا وعدم وضوح الرؤية والتوقع 
القبلي بشأن السن الواجب اعتماده للقول بأهلية األجنبي من عدمها 
ملزاولة التجارة، وهو ما يفرض تعديل مقتضيات املادة 15 املذكورة 
ومالءمتها مع مقتضيات املادة 209 من مدونة األسرة والتي تحدد سن 

الرشد القانوني في 18 سنة.

تلكم، السيدات والسادة املستشارون، األسباب الداعية إلى إعداد 
مشروع هذا القانون.

شكرا السيد الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

إذن، التقرير ديال هاذ اللجنة وزع عليكم وكذلك املدجالت اللي 
عندو مداجلة يقدمها باش نضموها إلى املحضر.

التي  الفريدة  املادة  التصويت على  إلى  ننتقلو مباشرة  إذن غادي 
يتألف منها مشروع هذا القانون.

املوافقون على هذه املادة الفريدة: باإلجماع.

شكرا.

غادي نعرض امن مشروع القانون برمته للتصويت: باإلجماع.

 54.17 وبذلك، يكون املجلس قد وافق على مشروع قانون رقم 
باإلجماع، والذي يق�ضي بتغيير املادة 15 من القانون رقم 15.95 املتعلق 

بمدونة التجارة.

وننتقل للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق 
بمحاربة العنف ضد النساء، واملحال على املجلس من مجلس النواب، 

الكلمة للحكومة لتقديم مشروع القانون.

واملساوا6د والتضارند األس 6د وزي 6د الحقاوي،د بسيلةد السيد6د
والتنليةداالآتلاعية:

بسمدهللادال حلندال حيمدوالصال6دوالسالمدعلىدسيددامل سلين.

السيددال ئيس،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

السالمدعليكمدومحلةدهللادتعالىدوب كاته.

بداية، يشرفني أن أعرب لكم عن مشاعر السعادة بأن أتقاسم 

التاريخية في مسيرة إقرار املساواة  معكم اليوم لحظة من اللحظات 
والعدل واإلنصاف في بلدنا، لحظة جاءت بعد مخاض طويل لتتويج 
نص  لصياغة  املشترك  والعمل  والتعبئة  التشاور  من  حافل  مسار 
قانوني محدث ولصياغة نص قانوني جاء عن وعي جماعي وفردي يطرح 
املمارسة  يعكس مرة أجرى فضل  النساء، وهو مسار  قضايا حماية 
الديمقراطية للبناء الديمقراطي التشاركي ببالدنا والذي نساهم فيه 

جميعا بتفاني ومسؤولية.

واسمحو لي أن أتوجه بهذه املناسبة بعبارات الشكر والتقدير لجميع 
السيدات والسادة املستشارين على انخراطهم ومساهمتهم القيمة في 
إغناء مضمون هذا النص القانوني الذي نقدمه بين أيديكم اليوم، 
وأن أعرب عن مشاعر االفتخار ملا المسته من غيرة وحرص مشترك من 
طرف الجميع لتمكين بالدنا من قانون يحمي النساء املغربيات ويؤسس 
لثقافة جديدة مبنية على املساواة واالحترام املتبادل وتدبير الخالف 

وفق قواعد الحوار وضوابط القانون.

وهكذا وصل هذا اليوم الذي بعد املصادقة على هذا القانون وإحالته 
على مجلس النواب للمصادقة النهائية، سيصبح لدينا قانونا تزدان 
وتحقيق  واملساواة  اإلنصاف  لتحقيق  املغربية  القانونية  الترسانة  به 
الحماية الالزمة للنساء، وهو نص يتوفر على شروط وضوابط الحماية 
القانونية للنساء ضحايا العنف، كما يتضمن جلق آليات مؤسساتية 
ومندمجة للتكفل، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان املواكبة 
املتاحة  الخدمات  مختلف  نحو  والسليم  الصحيح  والتوجيه  الالزمة 
والولوج إليها، مع تمكين الضحايا من حق االستفادة من الخدمات التي 
تيسر تجاوزهن مثار العنف املمار  عليهن، وبما يتطلبه ذلك من حرص 
على ضمان نجاعة وسرعة تدجالت مختلف الجهات املعنية بتطبيق 

وإعمال هذا القانون.

وتتلخص أهم مضامينه فيما يلي:

مساعدة  شأنه  من  ودقيق،  محدد  مفاهمي  إطار  تحديد  أوال،   -
املتدجلين لتمييز وحصر األفعال والسلوكات املندرجة في نطاق العنف 
ضد النساء، من قبيل تحديد مفهوم العنف ضد املرأة، مع التفصيل في 
تعريفه باستحضار كافة مظاهره وأشكاله، وهو التعريف الذي تفاعل 
إيجابا مع مختلف املقترحات التي جاءت في النقاش العمومي حول هذا 

املشروع قانون؛

- ثانيا، تجريم بعض األفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا باملرأة، 
والتي لم تكن تعتبر إلى عهد قريب عنفا ممارسا ضد املرأة كاالمتناع عن 
إرجاع الزوجة املطرودة من بيت الزوجية واإلكراه على الزواج واملسا  

بحرمة جسد املرأة وتبديد أو تفويت أموال األسرة بسوء نية؛

- ثالثا، تجريم بعض األفعال باعتبارها صورا من صور التحرش 
الجن�ضي أو االعتداء أو االستغالل الجن�ضي أو سوء املعاملة، أيا كانت 

طبيعة الفعل أو مرتكبيه؛
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- رابعا، تشديد العقوبات في حاالت العنف املرتكب على أسا  
الجنس أو باستحضار وضعيات الضحية القاصر أو املرأة الحامل أو ضد 

الزوجة أو الطليقة أو بحضور األبناء أو أمام الوالدين؛

- جامسا، تشديد العقوبة كلك بناء على صفة الجاني، أي في حالة 
ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين من قبيل: 
الزوج، الفروع، األصول، الكافل، الطليق، الخاطب، شخص له والية أو 
سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها، وبفضل التعديالت التي قبلناها 
من لدن الفرق التي تقدمت بها، أضيف إلى زمرة هؤالء املعنيين اإلجوة 
كذلك يعني إلى جانب الزوج والفروع واألصول والطليق والخطيب إلى 

غير ذلك؛

- سادسا، اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير املسطرية 
من قبيل: إبعاد الزوج املعتدي وإنذار املعتدي بعدم االعتداء في إحالة 
التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم االعتداء، إرجاع املحضون مع 
حاضنته إلى السكن، منع االقتراب من الضحية أو من سكنها أو األبناء، 
إشعار املعتدي بمنعه من التصرف في األموال املشتركة بين الزوجين، 

مع تمكين الضحية من حق املطالبة بتحريك هذه املسطرة؛

- سابعا، التنصيص على عنصر الفورية في اتخاذ التدابير الحمائية 
مع تقرير عقوبات على جرقها؛

واعتماد  العنف  بالنساء ضحايا  للتكفل  آليات  إحداث  ثامنا،   -
في  املتدجلين  مختلف  بين  للتنسيق  مؤسساتية  وإطارات  منهجيات 
مجال محاربة العنف ضد النساء وحمايتهن، مع إشراك املجتمع املدني.

هذا، وتتوزع أحكام مشروع هذا القانون على 6 أبواب موزعة على 
الشكل امتي:

-  الباب األول، ويخصص للتعريف أو للتعريفات؛

-  الباب الثاني، يخصص لألحكام الزجرية؛

- الباب الثالث، لألحكام املسطرية الحمائية؛

- الباب الرابع، يخصص لآلليات التكفل بالنساء ضحايا العنف؛

للتدابير  ويخصص  الخامس،  الباب  وهو  جديد،  باب  ويضاف   -
واملبادرات للوقاية من العنف، وهو مقترح التعديل الذي تقدمتم به في 
اللجنة املوقرة الدائمة، وقبلناه على أن يقدم كتعديل للجنة بالصيغة 

املتوافق حولها؛

ومن جهة أجرى، بعد الخامس طبعا هناك الباب الساد ، وهو 
الذي نحدد فيه آجال دجول القانون حيز التنفيذ.

حض اتدالسيداتدوالسا 6،

في مختلف  املشروع  بلورة هذا  في  لكل من ساهم  أجدد شكري 
والتشريع  العدل  بلجنة  املستشارين  فرق  مختلف  وأشكر  محطاته، 
واملساهمة  املسؤولية  روح  على  وأغلبية  معارضة  املوقر  بمجلسكم 

النوعية في تجويد مضمونه، آملة أن يشكل هذا القانون آلية فعالة إلى 
جانب باقي امليات والهيئات الدستورية األجرى التي ستدفع في اتجاه 
إرساء مقاربة جديدة، تتحمل من جاللها الدولة مسؤوليتها في حماية 
النساء من كافة أشكال العنف والتمييز عبر دينامية يندمج فيها الفعل 
املدني وكذا مواكبة املؤسسات الدستورية ذات الصلة لتطويق هذه 

الظاهرة املشينة في السلوك البشري.

والسالم عليكم، ورحمة هللا تعالى وبركاته.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيد6دالوزي 6.

التقرير توزع عليكم، كذلك اتفقنا اللي عندو�ضي مقال، تفضلوا 
مداجالت موجودة مكتوبة؟

إذن غادي ندجلو مباشرة إلى الدراسة والتصويت على املواد املكونة 
لهذا املشروع.

األصالة  فريق  بين  مشتركة  تعديالت   5 بشأنها  ورد  األولى  املادة 
الكونفدرالية  ومجموعة  للشغل  املغربي  االتحاد  وفريق  واملعاصرة 

الديمقراطية للشغل.

الكلمة ألحد السادة املستشارين لتقديم التعديل.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

السيددال ئيس،

بالنسبة للتعديل هو يتعلق بعنوان ديال مشروع القانون والذي 
اقترحنا فيه "مشروع قانون رقم 103.13 يعدل ويتمم مجموعة القانون 

الجنائي يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء".

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة للحكومة.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

شك ادالسيددال ئيس.

أول، يعني تغيير وتتميم القانون الجنائي تم من جالل هذا مشروع 
أن هذا  نعتبر  أن  يمكن  وبالتالي ال  في بعض فصوله،  العنف  قانون 
القانون هو تتميم للقانون الجنائي، إنه قانون جاص ملحاربة العنف 

ضد النساء.

هناك فصول كما في كل القوانين الخاصة التي في الجزء الخاص بما 
هو زجري تمتح من القانون الجنائي.

لذلك، ال يمكن أن نقبل هذا التعديل.
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السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

إذن أعرض هذا التعديل األول للتصويت.

املوافقون على التعديل = 18؛

املعارضون= 23؛

املمتنعون= 7.

إذن التعديل مرفوض ب 23 ضد 18 وامتنعوا عليه كذا 7.

من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  الثاني،  التعديل  كاين 
ومجموعة  للشغل  املغربي  االتحاد  وفريق  واملعاصرة  األصالة  فريق 

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقديم التعديل الثاني.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

السيددال ئيس،

إلى أن نضيف كلمة "الفتاة" ألننا نريد أن يكون هذا القانون ضد 
العنف املمار  ضد املرأة وضد الفتاة بحكم أن الفتاة الفئة العمرية 

ديالها هي مختلفة عن املرأة الراشد.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

الكلمة للحكومة.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

شك ادالسيددال ئيس.

ليست لنا أية مرجعية في القانون املغربي لكي نعتمد كلمة فتاة، 
القانون املغربي يعتمد إطار الطفل والراشد، وبالتالي هذا التعديل غير 

مقبول.

السيددمئيسدالجلسة:

غادي نعرض التعديل للتصويت:

املوافقون على التعديل= 17؛

املعارضون للتعديل= 21؛

املمتنعون= 8.

إذن املجلس رفض التعديل الثاني بـ 21 ضد 17 ممتنع 8.

التعديل الثالث، الكلمة ألحد السادة املستشارين طبعا من الفرق 
للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  واملعاصرة،  األصالة  فريق  الثالثة، 

واملجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تفضلي الرئيسة.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

شك ادالسيددال ئيس.

إذن بالنسبة لنا على مستوى التعاريف فنحن أضفنا كمجموعة 
تعاريف  واملعاصرة  واألصالة  للشغل  املغربي  واالتحاد  الكونفدرالية 
أجرى، هو العنف األسري والقانوني والسيا�ضي، مع تقديم املعاني لهذه 

التعريفات.

السيددمئيسدالجلسة:

موقف الحكومة من هذا التعديل.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

شك ادالسيددال ئيس.

هذه التعديالت ال يمكن أن تكون مقبولة على أسا  أن املادة األولى 
من هذا القانون قد حددت أنواع العنف التي تدجل في كل هذا، وبالتالي 

فهو تعديل مرفوض.

السيددمئيسدالجلسة:

إذن غادي نعرض هذا التعديل على املجلس باش يقول رأيو فيه.

املوافقون على التعديل= 17؛

املعارضون للتعديل= 30؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن تعديل ثالث مرفوض ب 30 ضد 17.

غادي ننتقل امن للتعديل الرابع، الكلمة ألحد أعضاء الثالث فرق، 
السيدة الرئيسة تفضلي.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

السيددال ئيس،

التعديل الرابع وهو إعطاء مفهوم للعنف األسري وهو كالتالي: "كل 
فعل أو امتناع من شأنه أن يهدد سالمة وأمن األسرة".

النساء على  القانوني: "التمييز ضد  الثاني حول العنف  التعريف 
أسا  النوع االجتماعي وبعض القوانين".

كذلك العنف السيا�ضي: وهو "التمييز ضد املرأة وحرمانها من تولي 
مناصب املسؤولية".

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة للحكومة.
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السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

في إطار املالءمة يعني رفض التعديالت املتعلقة بالعناوين هو طبعا 
رفض للتعديالت ديال املضامين ديال هاته العناوين.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

غادي نعرض هاذ التعديل الرابع للتصويت:

املوافقون على التعديل= 17؛

املعارضون للتعديل= 30؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن املجلس عارض ورفض التعديل الرابع بـ 30 ضد 17 اللي وافق 
عليه.

غادي نمشيو امن للتعديل الخامس، وتفضلي األستاذة دائما هي 
التي ستقدم التعديل.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

نعمدالسيددال ئيس.

إذن بالنسبة لنا أضفنا فقرة في هذه الفقرة هي "العنف داجل أماكن 
العمل"، ووضحناه وفسرناه "بكل بفعل أو تصرف غير مقبول، يهدف إلى 
الضغط أو اإلكراه أو املضايقة، يتعرض بموجبه شخص في إطار الشغل 
لالعتداء أو التهديد أو الحرمان، مما يسبب له أضرارا جسدية ونفسية 
واقتصادية واجتماعية تؤثر على صحته وسالمته واستقراره في العمل".

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

رأي الحكومة من هذا التعديل.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

شك ادالسيددال ئيس.

طبعا نحن نرفض هذا التعديل، على اعتبار أن مشروع القانون 
أماكن  في  فقط  وليس  األماكن  كل  في  العنف  ممارسة  على  يتحدث 
العمل، وما دامت اإلشارة هنا أيضا إلى شخص في إطار الشغل فهذا 

طبعا من اجتصاص مدونة الشغل.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

امن، غادي نعرض هاذ التعديل على التصويت على املجلس ليقول 
كلمته.

املوافقون على هذا التعديل الخامس، نفس العدد= 17؛

املعارضون للتعديل الخامس: نفس العدد.

املمتنعون: ال أحد.

إذن، املجلس رفض التعديل الخامس بـ 30 ضد 17.

امن غادي نعرض املادة كما جاء بها املشروع، كاين 5 تعديالت 
ترفضوا، امن غادي نرجع للمادة األولى للتصويت عليها.

املوافقون= 30؛

املعارضون= 17؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن، املجلس صادق على املادة األولى كما وردت علينا ب 30 ضد 
.17

بعض  وتتميم  تغيير  إلى  وترمي  الثانية  للمادة  ننتقلو  غادي  امن، 
فصول مجموعة القانون الجنائي، سأعرضها للتصويت والتعديالت 

الواردة عليها.

الفصل 404 من مجموعة القانون الجنائي، فصل معدل من طرف 
اللجنة:

وفريق  واملعاصرة  األصالة  فريق  بين  مشترك  تعديل  بشأنه  ورد 
االتحاد املغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 
ولكن قبل ذلك أعرض التعديل اللي دارت اللجنة على هذا الفصل. إذن 

اللجنة دارت التعديل.

املوافقون: باإلجماع.

شكرا.

أصحاب  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  نعطي  غادي  وامن 
التعديل املشترك لتقديمه واللي هو التعديل الساد ، تفضلي.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

شك ا.

إذن بالنسبة لنا في الفصل 404 نحن نحذف الفقرة اللي..- سأقرأ 
عليكم–"العنف أو اإليذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل"، 
نحن نحذف "إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل"، وكذلك في آجر 

هذه الفقرة نحذف "أو بحضور أحد األبناء أو أحد الوالدين".

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

رأي الحكومة في هذا التعديل.
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السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

وضعيات  في  العقوبة  تشديد  عن  نتحدث  نحن  الفصل  هذا  في 
معينة. الوضعية األولى هي ممارسة العنف ضد امرأة بسبب جنسها، 
ولكن هناك وضعيات أجرى، ومن ضمنها أن تكون املرأة حامل على 
أن يكون حملها بينا، ملاذا؟ ألن القصد الجنائي هنا مطلوب، أي أنها 
مستقصدة بالعنف وإن كان هذا الحمل بينا، وإال كانت غير امرأة ولم 
تقصد بالعنف لجنسها أو لكونها حامل فهذا ال تشدد فيه العقوبة، 
إذن احنا كنتكلمو على الوضعيات التي تشدد فيها العقوبة بما فيها أمام 

األبناء وأمام الوالدين.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

إذن غادي نعرض هاذ التعديل للتصويت للمجلس:

املوافقون على التعديل: نفس العدد 17؛

املعارضون للتعديل= 30؛

املمتنعون.

إذن املجلس رفض هذا التعديل ب30 ضد 17.

الفصل 431 من املجموعة القانون الجنائي، كما عدلته اللجنة.

املوافقون: باإلجماع.

الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

املوافقون: باإلجماع.

الفصل 481 من مجموعة القانون الجنائي.

املوافقون: باإلجماع.

الفصل 1-503 من مجموعة القانون الجنائي.

املوافقون: باإلجماع.

بعد التصويت على فصول مجموعة القانون الجنائي املضمنة في 
املادة الثانية من مشروع القانون، أعرض امن للتصويت املادة الثانية 

برمتها من مشروع القانون.

املوافقون= 30؛

املعارضون= 17؛

املمتنعون= 0، ال أحد.

إذن وافق املجلس على املادة الثانية برمتها من مشروع القانون ب 
30 ضد 17.

املادة الثالثة كما وردت علينا.

املوافقون: باإلجماع.

مجموعة  من  و407   61 الفصلين  تتميم  إلى  ترمي  الرابعة  املادة 

القانون الجنائي، وسنعرضها للتصويت وكذا التعديالت الواردة عليها.

تعديالن  بشأنه  ورد  الجنائي،  القانون  61 من مجموعة  الفصل 

مشتركان بين فريق األصالة واملعاصرة وفريق االتحاد املغربي للشغل 

ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهذا التعديل سيحمل 

رقم 7، وأعطي الكلمة ألحد السادة أصحاب التعديل املشترك لتقديم 

التعديل، تفضلي.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

شك ا.

فهو، السيد الرئيس، يعني النقطة 10 وهي منع املحكوم عليهم من 

االتصال بالضحية، فنحن أضفنا " مع تحديد مسافة االقتراب منها 

بضوابط قانونية وتقنية".

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

موقف الحكومة من هاذ التعديل.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

إذا سمحت، السيد الرئيس، البد أن نشير أننا هنا في مجال القانون، 

مجال التنظيم يجب أن يحال على نص تنظيمي، فال يمكن أن نشير إلى 

تحديد املسافة بضوابط قانونية وتقنية، ولم نشر إلى إحالة تفصيل 

هذه الضوابط على نص تنظيمي. لذلك هذا التعديل غير مقبول.

السيددمئيسدالجلسة:

غادي نعرض رقم 7 للمجلس باش يقول كلمته.

املوافقون على هذا التعديل نفس العدد= 17؛

املعارضون= 30؛

ال أحد، ممتنع.

إذن املجلس رفض هذا التعديل ب 30 ضد 17.

كاين التعديل امجر، تعديل ثامن، تفضلي.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

في النقطة 11 وهي إجضاع املحكوم عليه لعالج نف�ضي مالئم، ونحن 

أضفنا "باملراكز االستشفائية العمومية املتخصصة".
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السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

موقف الحكومة من هذا التعديل.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

السيددال ئيس،

عندما نحدد املراكز التي يجب أن يحال عليها املحكوم لعالج نف�ضي، 
فإننا نضيق واسعا، ونحن نريد أن نترك مجال اإلحالة للعالج النف�ضي 
املالئم للجاني يعني يكون موسع، لذلك ال نقبل هذا التعديل، ألنه يضيق 

في مجال يمكن أن يبقى واسعا بالصيغة األصلية في مشروع القانون.

السيددمئيسدالجلسة:

غادي نعرض امن هاذ التعديل للتصويت:

املوافقون= 17؛

املعارضون= 30؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن املجلس رفض هذا التعديل ب 30 ضد 17.

الفصل 407 من مجموعة القانون الجنائي كما عدلته اللجنة.

املوافقون: باإلجماع. هذا كيف جاء من اللجنة هكاك.

امن غادي نعرض املادة الرابعة برمتها باش تقولوا الكلمة فيها.

املوافقون= 30؛

املعارضون= 17؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن املجلس صادق على املادة 4 برمتها من هذا املشروع ب 30 
موافق ضد 17.

املادة الخامسة، ترمي هذه املادة إلى تتميم مجموعة القانون الجنائي 
بعدد من الفصول، سنعرضها للتصويت وكذا التعديالت الواردة عليها، 
وقبل ذلك أعرض للتصويت الفقرة األولى من املادة كما عدلتها اللجنة 

باإلجماع.

املوافقون: باإلجماع.

الفصل 1-88 املتمم ملجموعة القانون الجنائي كما عدلته اللجنة.

املوافقون: باإلجماع، هاذي كيف جات من اللجنة.

كذلك الفصل 2-88 املتمم ملجموعة القانون الجنائية.

املوافقون: باإلجماع. كيف جات من اللجنة، إلى كانت �ضي تعديالت 

غادي نخبركم.

املادة 3-88 املتمم ملجموعة القانون الجنائي كيف جات من اللجنة.

املوافقون: باإلجماع.

املادة 1-323 املتمم ملجموعة القانون الجنائي كما عدلته اللجنة.

املوافقون: باإلجماع.

املادة 2-323 املتمم ملجموعة القانون الجنائي كما عدلته اللجنة.

املوافقون: باإلجماع.

الفصل 1-429 املتمم ملجموعة القانون الجنائي كما عدلته اللجنة.

املوافقون: باإلجماع.

الفصل 1-436 املتمم ملجموعة القانون الجنائي كما عدلته اللجنة.

املوافقون: باإلجماع.

الفصل 1-444 املتمم ملجموعة القانون الجنائي.

املوافقون: باإلجماع.

الفصل 2-444 املتمم ملجموعة القانون الجنائي.

املوافقون: باإلجماع.

امن غادي نعرضو للتصويت الفصل 1-448 من النص األصلي كما 
عدلته اللجنة وأعادت ترتيبه إلى 447-1 .

املوافقون: باإلجماع.

امن، غادي نعرض للتصويت الفصل 2-448 من النص األصلي: 
فصل معدل من قبل اللجنة.

ولكن ورد بشأنه تعديل مشترك بين فريق األصالة واملعاصرة وفريق 
االتحاد املغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

قبل ذلك غادي نعرض التعديل املدجل من اللجنة والذي أعاد 
ترتيب الفصل 2-448 كما سلف الذكر إلى 2-447، إذن قبل ما نعرضو 
التعديالت ديال الثالثة فرق غادي نعرض التعديل املدجل من طرف 

اللجنة.

املوافقون: باإلجماع.

إذن امن غادي نمشيو للتعديالت ديال الثالث فرق، الكلمة لكم 
لتقديم التعديل.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

شك ا.

إذن بالنسبة لينا دائما في إطار األحكام الزجرية نحن بالنسبة لنا 
في الفقرة "دون موافقته أو دون اإلشارة إلى كون هذه التركيبة غير 
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حقيقية"، فنحن طالبنا بحذف هاذ الفقرة "أو دون اإلشارة إلى كون 

هذه التركيبة غير حقيقية"، وقد تطلبت منا نقاشا وكانت محط نقاش 

للجميع، ونعرضها عليكم.

السيددمئيسدالجلسة:

رأي الحكومة من هذا التعديل.

ال، اسمح لي، ما دازش، ال، هللا ير�ضي عليك، ما دازش. هذا التعديل 

رقم 9، ربما هي قرات �ضي حاجة أجرى، ولكن هذا يحمل رقم 9.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

رقم 9 عندي.

السيددمئيسدالجلسة:

لكن أنا مسجل عندي.. على أي، غادي نعرض للتصويت الفصل 

3-448 كما عدلته اللجنة وأعادت ترتيبه إلى 447-3.

املوافقون: باإلجماع.

الفصل 1-480 املتمم ملجموعة القانون الجنائي، ورد بشأنه تعديل 

للشغل  املغربي  االتحاد  واملعاصرة وفريق  مشترك من فريق األصالة 

السادة  ألحد  الكلمة  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  وكذلك 

املستشارين لتقديم التعديل، هذا التعديل رقم 10 باش نتفقو أنا وياك.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

نعم، سيدي الرئيس، وأعتذر عن هاذ النقطة، ولكن على كل حال 

أكدنا على أن كان فيها إجماع.

الفقرة نضيف  الفقرة هاذي، فنحن في آجر  لنا في هاذ  بالنسبة 

و"تضاعف العقوبة في حالة العود"، نتكلم عن املعنف الذي يرجع 

 C’est5ce5qu’on( مرة أجرى للعنف ونطلب أن تضاعف عليه العقوبة

.)appelle le récidiviste

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

موقف الحكومة.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

السيد6داملستشام6،

هاذ التعديل كذلك تم قبوله داجل اللجنة، أي نعم. شتي اشحال 

تجاوبت معكم إيجابا؟

السيددمئيسدالجلسة:

إذن، غادي نعرض التعديل للتصويت.

بل باإلجماع.
ُ
إذن ق

إلى بغيتو نبقاو نهضرو  أنا نسير جليوني نسير،  إلى ابغيتوني  دابا 
نهضرو.

أوال قبل كل �ضيء رأي الحكومة في هاذ التعديل سواء كان في اللجنة، 
ألن الكلمة األجيرة للجلسة العامة، ال، للجلسة العامة. الحكومة قبلت 
هذا التعديل، عرضتو على التصويت قال لك باإلجماع، )وق�ضى ربك 

أن ال تعبدوا إال إياه(.

الفصل 1-481 املتمم ملجموعة القانون الجنائي، ورد بشأنها تعديل 
للشغل  املغربي  بين فريق األصالة واملعاصرة وفريق االتحاد  مشترك 
ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا التعديل يحمل رقم 

11، قدمي التعديل.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

شك ادسيديدال ئيس.

لألبناء  القائمة  بالحقوق  املسا   "دون  نضيف  الفقرة  آجر  في 
القاصرين" في حالة تنازل املشتكي عن شكايته.

السيددمئيسدالجلسة:

موقف الحكومة من هاذ التعديل.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

ال نرى لهذا التعديل أي عالقة بهذا الفصل، ونرى بأنه ليس بذي 
موضوع فيما يتعلق بمضمون الفصل 481-1.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

إذن غادي نعرض هذا التعديل ليقول املجلس قوله:

املوافقون على هذا التعديل = 12؛

املعارضون = 29؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن املجلس عارض هذا التعديل بـ 29 ضد 12.

بشأنه  ورد  الجنائي،  القانون  ملجموعة  املتمم   503-1-1 الفصل 
تعديالن مشتركين.

األخ هللا ير�ضى عليك، احنا إلى قال 15 وال 16 احنا.. اسمع األخ هللا 
ير�ضى عليك، راه كاين األمين اللي تيحسب هذه واحدة.
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ثانيا، هللا ير�ضى عليك، كاين النا  اللي تيخرجوا ويدجلوا، ما رأي 

املجلس؟ غادي نعاودو عاود؟ أسيدي، هللا ير�ضى عليك احسب لنا 

النا . اشحال قالوا؟

الحكومة  رفضته  الذي  أجرى  مرة  نعرضو  غادي  التعديل  إذن 

للتصويت:

املوافقون= 15؛

املعارضون= 24؛

املمتنعون=0.

إذن، املجلس رفض هذا التعديل.

بشأنه  ورد  الجنائي،  القانون  ملجموعة  املتمم   503-1-1 الفصل 

تعديالن مشتركان من فريق األصالة واملعاصرة وفريق االتحاد املغربي 

ألحد  الكلمة  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  ومجموعة  للشغل 

ما  باش  التعديل  هذا  األول،  التعديل  لتقديم  املستشارين  السادة 

نغلطوش يحمل رقم 12، تفضلي.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

نعم، السيد الرئيس، يحمل رقم 12.

إذن إضافة فقرة هي حول االغتصاب املثبت بين الزوجين، وذلك 

من أجل تجريم االغتصاب بين الزوجين، وجصوصا أننا وجدنا عدة 

حاالت في املوضوع.

السيددمئيسدالجلسة:

رأي الحكومة من هذا التعديل السيدة الوزيرة.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

السيددال ئيس،

هذا التعديل أوال هو مؤطر منذ املادة األولى من هذا القانون، عندما 

نتحدث عن العنف الجن�ضي، كما أن تشديد العقوبة يشمل الزوج إلى 

جانب آجرين.

إذا كانت الضحية تقدر بأن العنف الذي يمار  عليها عنفا جنسيا 

يعاقب  الزوج  فإن  شكاية،  ووضعت  آجر  شيئا  أو  اغتصابا  تسميه 

ملمارسته العنف الجن�ضي، إذن الجاني حتى إن كان زوجا ال يفلت، بل 

بالعكس النص القانوني بين أيدينا يشدد العقوبة عندما يتعلق األمر 

بالزوج.

إذن ما�ضي بالضرورة جاصنا نخرجو �ضي مفهوم، ليس بالضرورة 

لذلك فهذا التعديل غير مقبول.

السيددمئيسدالجلسة:

إذن، غادي نعرض التعديل للتصويت:

املوافقون على التعديل= 15؛

املعارضون للتعديل= 24؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن، املجلس عارض هذا التعديل بـ 24 ضد 15.

غادي نمشيو للتعديل الثاني في هذه املادة الذي يحمل رقم 13 
واملقدم من طرف الثالث فرق البرملانية املحترمة، قدمي التعديل.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

شك ادالسيددال ئيس.

فبالنسبة لنا فهاذ الفصل هذا 1-1-503 والفقرة الثانية يعني في 
الشق الثاني منها نحن نضيف "مشغال" يعني ستصير الجملة "تضاعف 
العقوبة إذا كان مرتكب الفعل مشغال أو زميال في العمل أو من األشخاص 
املكلفين بحفظ النظام أو األمن في الفضاءات العمومية"، إضافة كلمة 

مشغل.

السيددمئيسدالجلسة:

رأي الحكومة من هذا التعديل.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

السيددال ئيس،

هاذ التعديل كان قد سحب في اللجنة فما اعرفتش ملاذا يعود مرة 
أجرى؟

السيددمئيسدالجلسة:

إذن املوقف ديال الحكومة راه سمعتوه. امن غادي نعرض التعديل، 
واش نعرض وال تسحبوه؟ الرئيسة.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

سحب.

السيددمئيسدالجلسة:

شكرا. إذن سحب هذا التعديل.

غادي ندوزو الفصل 2-1-503 املتمم ملجموعة القانون الجنائي، 
ورد بشأنه تعديل مشترك دائما من فريق األصالة واملعاصرة وفريق 
الديمقراطية  الكونفدرالية  للشغل وكذلك مجموعة  املغربي  االتحاد 

للشغل، الكلمة ألحد السادة املستشارين لتقديم التعديل.
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هذا التعديل أعطيه رقم 14 باش ما نتلفوش. الرئيسة.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

السيددال ئيس،

نحن نضيف كلمة "ال" ونتمم الجملة كما يلي: "ال يضع التنازل 
عن الشكاية حدا للمتابعة وألثر املقرر القضائي املكتسب لقوة ال�ضيء 
املق�ضي به في حالة صدوره، بل يبقى املعتدي متابعا في إطار الحق 

العام"، ولم نسحبه.

السيددمئيسدالجلسة:

موقف الحكومة من هذا التعديل.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

هذا التعديل ال يمكن أن يكون مقبوال، على اعتبار أن واضع الشكاية 
من حقه أن يتنازل عنها، وإذا تنازل فإن املتابعة تتوقف، لذلك يبدو لي 

أن هذا التعديل ال يمكن أن يكون مقبوال.

السيددمئيسدالجلسة:

أعرض هذا التعديل للتصويت عليه من طرف املجلس:

املوافقون على هذا التعديل= 12؛

املعارضون= 25؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن، املجلس رفض هذا التعديل بـ 25 ضد 12.

عدلته  كما  الجنائي  القانون  ملجموعة  املتمم   503-2-1 الفصل 
اللجنة، كما جات من اللجنة معدل.

املوافقون: باإلجماع.

الفصل 1-526 املتمم ملجموعة القانون الجنائي، ورد بشأنه تعديل 
للشغل  املغربي  بين فريق األصالة واملعاصرة وفريق االتحاد  مشترك 
السادة  ألحد  الكلمة  للشغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  ومجموعة 

املستشارين، الكلمة لك السيدة الرئيسة، تفضلي.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

شك ادالسيددال ئيس.

إذن هذه في حالة التنازل كذلك عن الشكاية، بالنسبة لنا نضيف 
فقرة في األجير وهي أنه نضيف "دون املسا  بالحقوق القائمة لألبناء 
القاصرين"، يعني يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة وألثر املقرر 
القضائي املكتسب لقوة ال�ضيء املق�ضي به في حالة صدوره دون املسا  

بالحقوق القائمة لألبناء القاصرين.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

موقف الحكومة من هذا التعديل.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

الشكاية تكون بخصوص الجاني فيما يتعلق بالعنف املمار  على 
املرأة، وعندما تتنازل عن الشكاية فهي تتنازل فيما يتعلق بموضوع 
الشكاية، وال يجوز لها أن تتنازل عن حقوق األطفال مثال عندما يتعلق 
األمر بالعنف االقتصادي، ألن هذا عندو مسطرة أجرى وهي قضية 
هذا  بين  عالقة  أية  القانونية  الناحية  من  تنشوفوش  فما  أجرى، 

التعديل ومضمون الفصل.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الفرق  طرف  من  املقدم  التعديل  للتصويت  امن  نعرض  غادي 
الثالثة.

املوافقون على هذا التعديل= 14؛

املعارضون للتعديل= 25؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن املجلس رفض هذا التعديل بـ 25 ضد 14.

إذن بعدما صوتنا على فصول مجموعة القانون الجنائي املضمنة في 
املادة الخامسة من مشروع القانون، امن غادي نعرض للتصويت املادة 

الخامسة برمتها من مشروع القانون.

املوافقون= 25؛

املعارضون= 14؛

املمتنعون= 0.

إذن، وافق املجلس على املادة الخامسة من هذا املشروع بـ 25 ضد 
.14

املادة السادسة من مشروع القانون والرامية إلى تغيير وتتميم املادة 
املضمنة،  الجنائية  باملسطرة  املتعلق   22.01 رقم  القانون  من   302

هاذي كيف جات من اللجنة:

املوافقون: باإلجماع.

املادة السابعة من مشروع القانون والرامية إلى تميم املادة 7 من 
القانون رقم 22.01 املتعلقة باملسطرة الجنائية كما وردت علينا من 

طرف اللجنة.

املوافقون: باإلجماع.
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املتعلق   22.01 رقم  القانون  تتميم  إلى  وترمي  الثامنة،  املادة 
مشترك  تعديل  بشأنها  ورد  وقد   ،82-5-2 باملادة  الجنائية  باملسطرة 
بين فريق األصالة واملعاصرة وفريق االتحاد املغربي للشغل ومجموعة 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الكلمة ألحد السادة املستشارين 

لتقديم التعديل.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

شك ادالسيددال ئيس.

إذن في هاذ املادة نحن نضيف فقرة نطالب فيها بمراجعة املقتضيات 
الخاصة باإلجهاض من جالل إباحته في أحوال معينة من بينها: زنى 

املحارم، اغتصاب القاصرات أو جرائم االغتصاب املتبوعة بالحمل.

السيددمئيسدالجلسة:

رأي الحكومة من هذا التعديل.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

السيددال ئيس،

بغض النظر عن النقاش حول موضوع اإلجهاض، فالتعديل جاء 
بمقت�ضى ملراجعة املقتضيات الخاصة باإلجهاض و، و، و، بينما تمت 
القانون  مشروع  في  باإلجهاض  الخاصة  املقتضيات  مراجعة  فعليا 
الجنائي املحال على البرملان، وبالتالي ال نرى له أي مسوغ في هذا التعديل.

السيددمئيسدالجلسة:

غادي نعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون على هذا التعديل= 15؛

املعارضون لهذا التعديل=22؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن، املجلس رفض هذا التعديل بـ 22 ضد 15.

غادي نعرض امن املادة الثامنة للتصويت، كما وردت علينا من 
طرف اللجنة.

املوافقون: باإلجماع.

املادة التاسعة من مشروع القانون كما وردت علينا طرف اللجنة: 
باإلجماع.

املادة العاشرة من مشروع القانون كما عدلتها اللجنة: باإلجماع.

اللجنة:  طرف  من  معدلة  مادة  القانون:  مشروع  من   11 املادة 
باإلجماع، ولكن ورد بشأنها تعديل مشترك بين فريق األصالة واملعاصرة 
الديمقراطية  الكونفدرالية  للشغل ومجموعة  املغربي  االتحاد  وفريق 

للشغل.

وقبل ذلك أعرض للتصويت التعديل املدجل الذي أدجلته اللجنة 
اللجنة الذي أدجلته باإلجماع، وكاين  على املادة، كاين تعديل ديال 

تعديل ديال الفرق الثالثة وبعدين كاين التعديل ديال املادة برمتها.

إذن غادي نعرض امن للتصويت التعديل املدجل من طرف اللجنة 
على املادة:

املوافقون: باإلجماع.

وامن غادي نعطي الكلمة للسيدة الرئيسة لتقديم التعديل نيابة 
عن الفرق واملجموعة الثالثة، تفضلي.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

إذن، بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية، تحدث هذه اللجنة، وإذن 
نطلب إضافة "يراعى فيها مبدأ املناصفة".

السيددمئيسدالجلسة:

الكلمة للحكومة.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

نعم، نحن كنا قد أثبتنا عندما تعلق األمر بخاليا االستقبال، ضرورة 
مراعاة مبدأ املناصفة ألنه بداية مسطرة التكفل، بعد ذلك ليس هناك 
أية حاجة على اعتبار أن اللجنة الوطنية تأليفها البد أن يراعي انطالقا 
من املبدأ الدستوري املناصفة وكذلك باقي اللجان، لكن أردنا أن نثبت 
املبدأ في مستوى أولي من املسطرة ديال التكفل، فلذلك ال نرى داعيا 

لقبول هذا التعديل.

السيددمئيسدالجلسة:

إذن بعدما استمعتم إلى موقف الحكومة من هذا التعديل، غادي 
نعرض هذا التعديل للتصويت.

املوافقون على هذا التعديل= 15؛

املعارضون لهذا التعديل= 23؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن املجلس رفض هذا التعديل بـ 23 ضد 15.

غادي نعرض املادة 11 للتصويت كما وردت علينا من طرف اللجنة:

املوافقون= 23؛

املعارضون= 15؛

املمتنعون= 0.

إذن، وافق املجلس على املادة 11 بـ 23 ضد 15.

املادة 12 من مشروع القانون كما وردت علينا من طرف اللجنة.
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املوافقون: باإلجماع.

املادة 13 من مشروع القانون مادة معدلة من طرف اللجنة، ورد 
االتحاد  وفريق  واملعاصرة  األصالة  فريق  بين  مشترك  تعديل  بشأنها 
وقبل  للشغل.  الديمقراطية  الكونفدرالية  ومجموعة  للشغل  املغربي 
ذلك أعرض للتصويت التعديل املدجل من طرف اللجنة على املادة 

هذه، باإلجماع.

وامن غادي نعطي الكلمة نيابة عن الفرق التي ستقدم التعديل 
املشترك، تفضلي السيدة الرئيسة.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

بالنساء  للتكفل  جهوية  لجان  تحدث  أنه  على  االتجاه  نفس  في 
ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة االستئناف، 

ونضيف مع "مراعاة مبدأ املناصفة".

السيددمئيسدالجلسة:

موقف الحكومة من هذا التعديل.

السيد6دوزي 6داألس 6دوالتضارندواملساوا6دوالتنليةداالآتلاعية:

التعديل غير مقبول للمالءمة.

السيددمئيسدالجلسة:

غادي نعرض هذا التعديل للتصويت:

املوافقون على التعديل= 15؛

املعارضون= 23؛

املمتنعون= 0.

إذن املجلس رفض هذا التعديل ب 23 ضد 15.

املادة 14 من مشروع القانون، كما وردت علينا من طرف اللجنة.

املوافقون: باإلجماع.

املادة 15 كما عدلتها اللجنة.

املوافقون: باإلجماع.

املادة 16 من مشروع القانون كما وردت علينا من طرف اللجنة.

املوافقون: باإلجماع.

"التدابير  عنوان  تحت  اللجنة  أضافته  كما  الخامس،  الباب 
واملبادرات للوقاية من العنف"، إذن اللجنة في الباب الخامس أضافت 

واحد العنوان اللي هو "التدابير واملبادرات للوقاية من طرف العنف".

املوافقون: باإلجماع.

املادة 17 من مشروع القانون كما أضافته اللجنة: باإلجماع.

أعرض للتصويت الباب الساد ، املعنون ب "دجول حيز التنفيذ" 
بعد إعادة ترتيبه من طرف اللجنة.

املوافقون: باإلجماع.

املادة 18 كما عدلتها اللجنة بعد إعادة ترتيبها.

املوافقون: باإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته عليكم للتصويت:

املوافقون= 23؛

املعارضون= 15؛

املمتنعون: ال أحد.

إذن، صادق املجلس بأغلبية 23 ضد 15 على مشروع قانون رقم 
103.13 يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.

إلى ابغيتي الرئيسة أنا معك، يااله.

املستشام6دالسيد6دث يادلح ش:

السيددال ئيس،

أوال، املالحظة اللي ابغيت نديرها هو أن هاذ املشروع قانون تكرفصنا 
فيه على املوظفين، ألنه البارحة قضينا اليوم كلو واحنا في التعديل 
ديالو، وقضوا املوظفين ديالنا الليل كلو وهما كيشتغلوا عليه، ومر في 
ظروف ال إنسانية بالنسبة للموظفين، واحنا هنا نقابات كنشتغلو، 
هاذ ال�ضي كلو ألننا كنا نريد أن نسهل العمل بالنسبة ملرور هاذ القانون، 
الذي كنا نتهم على أننا في مجلس املستشارين نريد أن نقبره هنا، هاذ 
ال�ضي اللي كنت باغية نقول، ألنه هناك مجموعة من النقاش سيبقى 
مفتوحا بالنسبة ملشروع القانون، ولكن أطلب املرة الجاية باش تكون 
مشاريع القوانين كتعطى لها 48 ساعة من أجل أننا نطلع على التقارير، 

ويمكن لنا نقوموا بالعمل ديالنا على أحسن وجه، ألننا ولينا نخربقو.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

مفعتدالجلسة.

امللحــــق:داملداجالتداملكتوبةداملسللةدل ئاسةدالجلسة

أوال،درش وعدقانوندمقمد47.16ديوافقدبلوآبهدعلىدالبروتوكولد
اإلتفاقيةد بل اآعةد املتعلقد 6م 5د يونيود 6د فيد بال باطد املوقعد
العارةدللضلانداالآتلاعيدبينداملللكةداملغ بيةدورللكةداألما�سيد
تلتد كلاد 75جم،د فبراي د 6مد فيد بال باطد املوقعةد املنخفضة،د
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ر اآعتهادوتوقيعهادفيد  دسبتلبرد6ججمدو56ديونيود5  5،دوعلىد
امللحقداملوقعدبال باطدفيد6ديونيود6م 5داملتعلقدبل اآعةدالتوافقد
اإل اميدبتاميخد دنوفلبرد75جمدبشأندكيفيةدتطبيقداالتفاقيةد
العارةدللضلانداإلآتلاعيدبينداملللكةداملغ بيةدورللكةداألما�سيد
املوقعةد اإل اميةد بالتوافقاتد ر اآعتهد تلتد كلاد املنخفضة،د
بال باطدفيد  دسبتلبرد6ججمدو55ديونيود   5دو56ديونيود5  5:

م-درداجلةدالف يقداالستقالليدللوحد6دوالتعا لية:

السيددال ئيس،

السا 6دالوزماء،

السا 6داملستشامين،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدجل  أن  يشرفني 

يوافق   16.47 قانون رقم  مناقشة مشروع  في  املستشارين،  بمجلس 

املتعلق   2016 يونيو   4 في  بالرباط  املوقع  البروتوكول  على  بموجبه 

املغربية  اململكة  بين  االجتماعي  للضمان  العامة  االتفاقية  بمراجعة 

ومملكة األرا�ضي املنخفضة.

السيددال ئيس،

الخاصة  املقتضيات  بعض  ومراجعة  تعديل  االتفاق  هذا  يروم 

بالتعويضات العائلية، ومعاشات املتوفى عنهم، وتعويضهم عن العجز، 

والتعويض عن الخدمات الطبية جالل السفر املؤقت بالخارج، كما 

يشمل عدم املسا  بالحقوق املكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016، مع 

العلم أن هذه االتفاقية تطبق بصفة مؤقتة منذ أكتوبر 2016.

وبالتالي فإن االتفاقية العامة للضمان االجتماعي كانت محط نقاش 

الخيار األمثل  الهولندي، شكل  الطرف  عميق ومفاوضات شاقة من 

بالتعويضات املخولة  املرتبطة  الحقوق واملكتسبات  الحفاظ على  في 

للمستفيدين واملتعلقة بالتعويضات العائلية ومعاشات املتوفى عنهم.

إن موقف هولندا من إلغاء االتفاقية من طرف واحد، هذا الحق 

مكفول بالقانون لجميع الدول في حالة انتفاء املصلحة املشتركة أو في 

حالة رغبة إحدى الدولتين املتعاقدتين من إلغاء أي اتفاقية.

للضمان  العامة  االتفاقية  بإلغاء  الهولندي  الطرف  تمسك  أما 

والذي  التفاوض ملراجعتها  في حالة عدم  االجتماعي من طرف واحد 

تكفله املادة 38 من اتفاقية 14 فبراير 1972 شكل دافعا قويا للحكومة 

لحماية حقوق أزيد من 4500 فرد من أفراد الجالية املغربية املقيمة 

بما  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  الحفاظ على جودة  مع  بهولندا، 

فيها البعد السيا�ضي املرتبط بملف الوحدة الترابية للمملكة واملتمثل 

في صرف البنك االجتماعي الهولندي للتعويضات في املغرب مع حذف 

عبارة استثناء املناطق الصحراوية.

السيددال ئيس،

إن الفريق االستقاللي ال يبخس املؤسسات جهودها، ألن الدبلوماسية 
املغربية وما قامت به من مجهودات تستحق التنويه، كدفعها مثال أثناء 
التفاوض بتعليق اتفاقية التعاون القضائي بين املغرب وهولندا، وما 
قامت به املصالح القنصلية املغربية بهولندا بخصوص منح تصاريح 
املرور والتوجه العام نحو مراجعة كافة االتفاقيات مع هولندا كسالح 
االتفاقية  إلغاء  عن  التراجع  على  حثها  املغربي قصد  الجانب  طرحه 

العامة للضمان االجتماعي هذا مهم.

املغربية  الجالية  أفراد  ممتلكات  ملراقبة  بالنسبة  الشأن  وكذلك 
املقيمة بهولندا داجل أرض الوطن، حث الدبلوماسية بأن توكل هذه 
والخارجية  الداجلية  قطاعات  تضم  مشتركة  فنية  للجنة  العملية 
والجالية بخالف ما يروج حول استفراد الطرف الهولندي بهذه العملية 

هذا مهم كذلك.

السيددال ئيس،

إن الفريق االستقاللي يدعم كل ما من شأنه مكافحة الغش والتهرب 
من  امالف  وربما  املئات  جصوصيات  مراعاة  شرط  لكن  الضريبي، 
املهاجرين الذي سيجدون أنفسهم بين عشية وضحاها، ودون سابق 
إنذار ملزمون بأداء مبالغ هائلة ملصلحة جباية الضرائب الهولندية، أو 
بإرجاع املساعدة التي قدمت لهم جالل عطالتهم، وهذا في مس صريح 

بالحقوق املكتسبة ألبناء الجالية املغربية.

• إن القوانين التي عملت وتعمل الحكومة الهولندية على تطبيقها 
والذي فتح نقاشا، كإعتماد الحكومة الهولندية قانون يمنع تصدير 
نقطتين  يبرز  والذي  األوروبي  االتحاد  جارج  دول  إلى  التعويضات 

أساسيتين يجب االنتباه إليهما:

أوال: عدم وثوق الحكومة الهولندية في عدالة مبرراتها في تطبيق 
قانون يعتمد تحديد مستوى التعويض حسب تكاليف العيش في بلد 

إقامة مستحقيها.

ثانيا: العرقلة التي تشكلها القوانين واالتفاقيات الدولية في طريق 
تمرير سياستها.

• تخفيض مستوى تعويض أرامل املهاجرين املقيمات في املغرب 
وأبنائهن اليتامى بنسبة 40 في املائة مقارنة مع مستوى تعويض األرامل 
املغربية  الجالية  حق  في  عنصريا  إجراء  يعتبر  هولندا،  في  املقيمات 

ومخالف لالتفاقيات الثنائية املبرمة بين هولندا والحكومة املغربية.

• اعتماد الحكومة الهولندية مستوى العيش في بلد ما، لتحديد 
مستوى التعويض مقارنة مع مستوى تكاليف العيش في هولندا، تحاول 
اعتماد قانون آجر، يمنع تصدير التعويضين وتعويضات أجرى إلى دول 
جارج االتحاد األوروبي، ال�ضيء الذي سيؤدي إلى حرمان الجالية من 
حقهم في الحصول على تعويضاتهم املستحقة، كما هو منصوص عليه 
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في اتفاقية الضمان االجتماعي القائمة بين املغرب وهولندا سنة 1972، 
في حالة العودة إلى بلدانهم األصلية.

كل هذه اإلجراءات والقوانين التي تشكل إجهاضا لحقوق واملهاجرين 
املغاربة املكتسبة جالل األربعة عقود املاضية وجرقا لالتفاقيات الثنائية 

القائمة بين البلدين...

• إجراء السياسة الضريبة التي شرعت الحكومة في تطبيقها تدريجيا 
على املهاجرين املغاربة لرفع دجلهم اإلجمالي السنوي. وتعتمد الحكومة 
الهولندية في رفع دجلهم السنوي على اإلضافة لدجلهم اإلجمالي مبلغا 
محددا من قيمة مدجراتهم املالية وممتلكاتهم العقارية في املغرب. يجب 

االنتباه إلى هذا اإلجراء وما سيترتب عنه.

السيددال ئيس،

الدبلوماسية  من  نطالب  القانون،  هذا  على  املصادقة  بمجرد   •
الرسمية والدبلوماسية املوازية، أن تفكر في اعتماد سياسات مواكبة 
االجتماعي  النسيج  في  إدماجهم  بغية  بهولندا  املقيمة  الجالية  ألفراد 

الهولندي مع الحفاظ على الهوية املغربية.

الصداقة  مجموعة  بتفعيل  استقاللي  كفريق  نطالب  كما   •
املغربية الهولندية وان تشمل تمثيلية كل الفرق واملجموعات بمجلس 
املستشارين لتتبع هذا امللف عن كثب ملعرفة تطوراته وذلك بتنسيق 

مع الدبلوماسية الرسمية.

5-درداجلةدف يقداألصالةدواملعاص 6:

السيددال ئيسداملحترم،

السيد6دكاتبةدالدولةداملحتررة،

السا 6داملستشامينداملحتررين،

يشرفني باسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتناول الكلمة للمساهمة 
في مناقشة مشروع القانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول 
املوقع بالرباط في 04 يونيو 2016 املتعلق بمراجعة االتفاقية العامة 

للضمان االجتماعي بين اململكة املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة.

في البداية، البد أن نشيد باعتماد الوزارة للمقاربة التشاركية، عبر 
إشراك جمعيات مغربية بهولندا والقيام باستشارات متعددة مع عدد 
من املتدجلين قبل التوقيع على هذا االتفاق حسب مذكرة التقديم التي 
تفضلت بها السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الدولي، والقا�ضي بمراجعة االتفاقية العامة للضمان االجتماعي بما 
البلدين  مصالح  واستحضار  بهولندا  املغربية  جاليتنا  حقوق  يحفظ 
كاتبة  السيدة  من  كل  أكد  حيث  الثنائية،  العالقات  على  والحفاظ 
مع  بالعالقات  املكلف  الوزير  والسيد  األول،  االجتماع  الدولة جالل 
البرملان واملجتمع املدني جالل االجتماع الثاني، على أن االتفاق ترتبت 
عنه جملة من النتائج االيجابية، كالحفاظ على جل الحقوق املكتسبة 
ملغاربة هولندا، وتمكين املستفيدين الحاليين ومن االحتفاظ بجميع 

االتفاقية  ظل  في  منها  يستفيدون  كانوا  التي  وتعويضاتهم  حقوقهم 
السابقة املوقعة سنة 1972، فضال عن الحفاظ على منح التقاعد التي 
يتلقاها املغاربة سواء كان املستفيد مقيما باملغرب أو بهولندا، ... وغيرها 

من النتائج التي تراها الحكومة إيجابية.

السيد6دكاتبةدالدولةداملحتررة،

لن نختلف حول أهمية هذا االتفاق من الناحية االجتماعية، لكن 
هذا ال يمنع من أن نتساءل عن قدرته في حماية حقوق ومكتسبات 
الجالية املغربية املقيمة بهولندا، جاصة في شقها املتعلق بالتعويضات 
العائلية ومعاشات املتوفى عنهم، وعن أسباب التي دعت إلى السماح 
من  وغيرها  املغربية،  الجالية  ممتلكات  بمراقبة  الهولندية  للحكومة 
جالل  إثارتها  اللجنة  أعضاء  املستشارين  للسادة  سبق  التي  النقاط 
بين  املوجود  القانون  مشروع  ملناقشة  جصصا  اللذين  االجتماعين 

أيدينا.

وال أعتقد أن هناك من سيرفض تثمين بالدنا لعالقاتها مع كل دول 
املعمور، وتعزيز مكانتها في املنتظم الدولي وكسب حلفاء أقوياء، يمكن 
أن يشكلوا سندا قويا للمغرب في قضايا استراتيجية مهمة، لكن هذا ال 
يعني القبول باتفاقيات مجحفة تضر ببالدنا وباملواطنين املغاربة بديار 

املهجر.

لهذا، وبالنظر لالنعكاسات السلبية التي تمخضت عن االتفاقية 
األرا�ضي  ومملكة  املغربية  اململكة  بين  االجتماعي  للضمان  العامة 
والذي  بها،  املتعلق  البروتوكول  يصاحب  الذي  واللبس  املنخفضة، 
نعتقد أنه غير قادر على إيجاد حلول لإلشكاالت التي تطرحها، فقد قررنا 
مشروع  لصالح  التصويت  عن  االمتناع  واملعاصرة  األصالة  فريق  في 
القانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول املوقع بالرباط في 04 
يونيو 2016 املتعلق بمراجعة االتفاقية العامة للضمان االجتماعي بين 

اململكة املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة، القتناعنا بعدم جدواه.

 -درداجلةدف يقدالعدالةدوالتنلية:

بسمدهللادال حلندال حيم.

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

في إطار  العدالة والتنمية  الكلمة باسم فريق  أتناول  يشرفني أن 
املناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على 
البروتوكول املوقع بالرباط في 4 يونيو2016 املتعلق بمراجعة االتفاقية 
األرا�ضي  ومملكة  املغربية  اململكة  بين  االجتماعي  للضمان  العامة 

املنخفضة.

ونشير إلى أن هذا االتفاق ال شك أنه جاء بعدد من النقط اإليجابية، 
منها أساسا كونه مكن من حفظ حقوق العدد األكبر من املستفيدين، 
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بشكل  االتفاقية  إلنهاء  يسعى  كان  الهولندي  الطرف  أن  اعتبار  على 
أحادي وهي اإلمكانية التي تتيحها إحدى مقتضيات االتفاقية.

لكن في املقابل، ال يمكن التغا�ضي عن مجموعة من املقتضيات التي 
أدت إلى حرمان عدد مقدر من املستفيدين منها:

الجزئي  العجز  للمتوفى عنهم وإعانات  النقدية  تخفيض اإلعانات 
املمنوحة على أسا  األجر األدنى بموجب التشريع الهولندي لفائدة 
املستفيدين الذين يقيمون اعتياديا باملغرب والذين يفتح لهم الحق 
ابتداء من فاتح أكتوبر 2016 بنسبة 10% من املبلغ املمنوح في هولندا 

طيلة فترة فتح الحق.

على  املمنوحة  الجزئي  العجز  التكميلية إلعانات  التعويضات  أما 
لفائدة  الهولندي  التشريع  بموجب  واملستحقة  األدنى  األجر  أسا  
املستفيدين الذين يقيمونا اعتياديا باملغرب فتخفض تدريجيا ا بنسبة 
10% من املبلغ املمنوح في هولندا سنة 2016 و20% سنة 2017 و%30 

سنة 2018 و40% سنة 2019.

الهولندي  التشريع  بموجب  املستحقة  العائلية  التعويضات  أما 
لفائدة األطفال الذين يقيمون اعتياديا باملغرب تخفض تدريجيا بنسبة 
10% سنة 2016 و20% سنة 2017 على أال يستفيد األطفال الذين 

يقيمون فوق تراب اململكة ابتداء من 2 يناير 2021.

فيتم  املؤقتة  اإلقامة  جالل  املقدمة  العينية  التعويضات  أما 
االستفادة منها إلى حدود 31 دجنبر 2020 فقط.

ضرب  إلى  االتفاق  هذا  يؤدي  أن  نخ�ضى  التراجعات  هذه  وأمام 
استقرار األسر املغربية الراغبة في اإلقامة باملغرب. وعليه ندعو الحكومة 
إلى إيالء هذا املوضوع ما يستحق من االهتمام، والسهر على أن تستفيد 

هذه الفئة حقوقها كاملة.

6-درداجلةدالف يقدالح كي:

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

يشرفني أن أتدجل باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع قانون 
رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول املوقع بالرباط في 04 يونيو 
بين  االجتماعي  للضمان  العامة  االتفاقية  بمراجعة  املتعلق   ،2016

امللكة املغربية ومملكة األرا�ضي املنخفضة.

في البداية، البد من التنويه واإلشادة بالنقاش الجاد الذي عرفته كل 
أطوار مناقشة هذا املشروع الهام في لجنة الخارجية والحدود والدفاع 
الوطني واملناطق املغربية املحتلة، حيث تم التوضيح بكون هذا االتفاق 
جاء بعد عقد لقاءات مع جمعيات مغربية بهولندا، وباستشارة جميع 
املتدجلين، وكان املغرب أمام جيارين إما إلغاء االتفاقية مع ما يترتب 

عن ذلك من نتائج سلبية على مصالح الجالية املغربية، وهو األمر الذي 
أدى إلى مراجعة االتفاقية بما يحفظ حقوق جاليتنا بهولندا.

السيددال ئيس،

ويتعلق  الرئيسية  املبادئ  من  بمجموعة  جاء  املشروع  هذا  إن 
بالحفاظ على الحقوق املكتسبة ملغاربة هولندا، وأيضا تمكين  األمر 
املستفيدين الحاليين من االحتفاظ بجميع مبلغ التعويضات العائلية 
ومن معاشات املتوفى عنهم، وكذا تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون 

منها في النسخة السابقة من االتفاقية املوقعة سنة 1972.

والهدف األسا�ضي أيضا هو عدم املس بمنح التقاعد التي يتلقاها 
املغاربة، سواء كان املستفيد مقيما بهولندا أو مستقرا باملغرب.

الحقوق  حماية  إلى  ندعو  أن  املنبر  هذا  من  نود  اإلطار،  هذا  في 
املكتسبة ألفراد الجالية املغربية املقيمة بهولندا، وأيضا إمكانية إعادة 
املفاوضات وفق مقاربة جديدة ومنهجية تراعي مصالح وحقوق أفراد 

الجالية ومكتسباتهم االجتماعية.

السيددال ئيس،

إذ نعيد تنويهنا بالعمل الجماعي الذي ميز أشغال هذه اللجنة أثناء 
نقاش عميق ومفاوضات  لكونه محط  الهام،  املشروع  مناقشة هذا 
شاقة مع الطرف الهولندي، حيث شكل الخيار األمثل فيها هو الحفاظ 

على الحقوق واملكتسبات املتعلقة بالجالية املقيمة بهولندا.

وعليه، فإننا نؤكد باسم الفريق الحركي تفاعلنا اإليجابي مع هذا 
املشروع الهام.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

5-درداجلةدف يقداالتحا داملغ بيدللشغل:

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

تعديل  بروتوكول  على  وقعا  وهولندا  املغرب  أن  معلوم  هو  كما 
االتفاقية العامة للضمان االجتماعي املبرمة في 14 فبراير 1972.

وسيمكن هذا البروتوكول، حسب العرض التقديمي للسيد الوزير، 
املستفيدين  املغاربة  للمواطنين  املكتسبة  الحقوق  على  الحفاظ  من 
التعديالت  سياق  في  وذلك  الهولندية،  االجتماعية  التعويضات  من 
إلى  املحولة  التعويضات  بتخفيض  التي قضت  الهولندية  التشريعية 
املثال  األوروبي. على سبيل  االتحاد  أو فضاء  الهولندي  التراب  جارج 
من  الحاليين  املستفيدين  جميع  احتفاظ  من  االتفاق  هذا  سيمكن 
نفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات املتوفى عنهم، وكذا من 

تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا.
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وكذلك سيمكن من عدم املسا  بالتعويضات العائلية ومعاشات 
الجدد  للمستفيدين  بالنسبة  العجز  تعويضات  وكذا  عنهم  املتوفى 
طبقا  الحق  سقوط  غاية  إلى   2016 أكتوبر  قبل  باملغرب  املقيمين 
للمقتضيات القانونية ذات الصلة؛ ومن تخفيف أثر تطبيق املقتضيات 
على  اإلقامة،  بلد  بمبدأ  املتعلقة  الهولندي،  للتشريع  الجديدة 
املستفيدين الجدد من معاشات األرامل واليتامى، ابتداء من أكتوبر 
2016، وعلى املستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات 
العجز املقيمين باملغرب، جالل الفترة املمتدة من أكتوبر 2016 إلى متم 

دجنبر 2020.

بموجب هذا االتفاق سيقوم الطرف الهولندي من أداء جميع املبالغ 
املحاكم  لدى  طعنا  يقدموا  لم  الذين  املستفيدين  لفائدة  املقتطعة 

الهولندية بعد تخفيض مستحقاتهم، وذلك ابتداء من أكتوبر 2016.

كما اتفق الجانبان -يضيف السيد الوزير- على أن التعديالت لن 
تمس الحقوق املتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات العجز والتعويضات 
الدائمة  اليومية عن املرض واألمومة والعالج الصحي جالل اإلقامة 
املتعلقة  املقتضيات  تطبيق  مساطر  وتوضيح  ضبط  وعلى  باملغرب 

بمراقبة األحقية في االستفادة من املساعدات االجتماعية.

وجلص السيد الوزير القول إلى أنه إذا كانت املفاوضات قد أفضت 
إلى الحفاظ على الحقوق املكتسبة للمستفيدين املغاربة بما يعكس 
بالخارج  الدفاع على مواطنيها  املغربية على  للمملكة  الدائم  الحرص 
ويجسد سعيها الحثيث نحو تعزيز هذه الحقوق وتعزيز مكتسباتها، فإنها 
مكنت أيضا من التعاطي مع بعض الجوانب السياسية ذات الصلة 

بتعديل االتفاقية العامة بما يراعي الخصوصيات والثوابت الوطنية.

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

اجتارا  الطرفين  أن  نرى  للشغل  املغربي  االتحاد  فريقنا  في  لكن 
الجالية  من  واسعة  شرائح  حساب  على  الضيقة  الثنائية  املصالح 

املغربية واألطفال واألرامل واملتقاعدين املستقرين في املغرب.

فإذا كان التعديل الذي توصل إليه املغرب مع هولندا حافظ على 
أو  املعاشات  يمس  ولن  الحاليين،  الحقوق  لذوي  املكتسبة  الحقوق 
التعويضات التكميلية التي يتقاضونها امن، في انسجام مع قرار املحكمة 
الهولندية ضد تخفيض التعويضات، إال أن سيف املراقبة على األمالك 
في املغرب سيبقى يالحق كل الذين يتقاضون تعويضات اجتماعية أو 
تكميلية في هولندا في إطار ما يسمى ب "قانون املشاركة"، حيث يلزم هذا 
القانون كل العاطلين عن العمل بأن "يأكلوا كل ما لديهم"، بعد ذلك 
يمكن لهم أن يتقدموا بطلبات الحصول على التعويضات االجتماعية. 
كما أن معاشات األطفال والتغطية الصحية أثناء اإلقامة املؤقتة جارج 

االتحاد األوروبي سيتم توقيفها نهائيا ابتداء من 2021.

تاريخ غير بعيد، وبالضبط منذ شروع هولندا في  إلى  وإذا رجعنا 
تطبيق "قانون املشاركة" سنة 2012 وما الزمه من إجراءات املراقبة على 
أمالك املستفيدين من التعويضات االجتماعية أو التكميلية، فإن هذه 
املراقبة لم تتوقف أبدا وبقيت مستمرة، رغم أن املسؤولين املغاربة، 
كالوزراء املعنيين بالهجرة أو سفير املغرب بالهاي، صرحوا أكثر من مرة 
بأن هذه املراقبة تم توقيفها منذ فاتح يناير 2014. فإلى أي سبب يرجع 
هذا التناقض وما يجري على أرض الواقع؟ هل كانت هولندا تقوم بهذه 
املراقبة بطرق سرية وجارج اإلطار القانوني املنظم لها؟ الجواب على هذا 
السؤال هو بالتأكيد ال، ألن املراقبة وباعتراف املسؤولين الهولنديين 
كانت دائما تتم بتنسيق تام مع مؤسسات ومسؤولين مغاربة. إن هذا 
التناقض الصارخ في تصريحات املسؤولين املغاربة وضبابية مواقفهم 
السياسية التي طبعت مسار املفاوضات مع الهولنديين لم يقتصر فقط 
على موضوع أمالك الذين يتم استهدافهم من طرف املصالح الهولندية.

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

إننا في فريق االتحاد املغربي للشغل ندين وبشدة قرار الحكومة 
املغربية والهولندية الذي أف�ضى إلى تعديل اتفاقية الضمان االجتماعي 
التي يعود تاريخها إلى سنة 1972 والتي كانت تحمي الحقوق املكتسبة 
للجالية املغربية، السيما ضرب البند الخامس منها، الذي كان يعتبر 
املغربية  الحكومة  قبول  وتعتبر  الحقوق.  لهذه  األسا�ضي  الضامن 
الثنائية  لالتفاقيات  انتهاكا صارجا  الهولندية  التقشفية  للمخططات 
والدولية ومسا مباشرا بحقوق مغاربة هولندا وضربا لقدرتهم الشرائية؛ 
وكما نؤكد على استنكارنا لتصاريح الحكومة املغربية حول املصادقة 
على تعديل االتفاقية من أنها تمت بعد لقاءات واستشارات مع جمعيات 
مغربية بهولندا، ونتحدى هذه الحكومة أن تعلن عالنية عن أسماء هذه 
الجمعيات. فحتى الذين حضروا بعض لقاءاتها الرسمية يكذبون هذه 
التصريحات وينكرون أن تكون هناك مشاورات معهم. بل كل ما في 
األمر، هو فقط إبالغ وشراء البعض الذين ال تمثيلية لهم ومعروفين 

بتبعيتهم وانصياعهم ألسيادهم.

ولكل ما سبق فإننا نصوت باالمتناع على نص املشروع.

5مدرند املا 6د بتغييرد ثانيا،درش وعدقانوندمقمد54.17ديق�سيد
القانوندمقمد15.95داملتعلقدبلدونةدالتجام6:

م-درداجلةدالف يقداالستقالليدللوحد6دوالتعا لية:

السيددال ئيس،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  باسم  أتدجل  أن  يشرفني 
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بمجلس املستشارين، في إطار مناقشة مشروع قانون رقم 54.17 يق�ضي 
بتغيير املادة 15 من القانون 15.95 املتعلقة بمدونة التجارة.

أوال من الناحية املنهجية:

- تم عرض مقترح القانون ومناقشته والتصويت عليه في اجتماع 
واحد داجل اللجنة.

- إن تعديل مادة فريدة في مدونة التجارة يبرز عدم إرادة الحكومة في 
تجويد نص القانون ككل، بعد الصعوبات املختلفة التي عرفها تطبيق 

مدونة التجارة.

-وهنا نطالب الحكومة بإجراء تقييم ملدونة التجارة بعد أن أدجلت 
عليها العديد من التعديالت ملعالجة العديد من النقائص التي تعتريها إن 
داجل البالد أو على مستوى املبادالت واالستثمارات الخارجية وجعلها 
أكثر مدونة ذات جاذبية، وهنا البد للسلطتين التشريعية والتنفيذية 

العمل على تفادي النقائص التي تعتري مدونة التجارة.

ولذلك، البد من إعادة النظر في:

االقتصادية  ألهميتها  بالنظر  الصغيرة  املقاوالت  ودعم  تحفيز   -1
واالجتماعية.

2-  معالجة مشاكل املقاولة قبل املرور ملسطرة تصفية املقاوالت 
التي تعاني صعوبات.

3- دمج القطاع غير املهيكل في القطاع املهيكل بشكل تدريجي.

4-  إعادة النظر في طريقة القروض البنكية وتخفيض سعر الفائدة.

5-  تقليص آجال التقا�ضي في املحاكم التجارية.

أما من ناحية املوضوع:

التعارض  وتفادي  املغربي  التشريع  مالءمة  إطار  في  يأتي  فاملقترح 
جاصة املادة 209 من مدونة األسرة التي جفضت سن الرشد القانوني 
من 21 سنة إلى 18 سنة شمسية كاملة، ونصت املادة 12 من مدونة 
التجارة على جضوع األهلية التجارية بالنسبة للتجار املغاربة لقواعد 

األصول الشخصية.

لكن التعديل الذي جاءت به املادة 209 املشار إليها، أفرز إشكاال 
قانونيا يتعلق باألهلية التجارية للتاجر األجنبي، وتفادي التعارض مع 
املادة 16 من مدونة التجارة التي تشترط موافقة رئيس املحكمة التجارية 
بالنسبة لألجنبي البالغ سن الرشد والذي يرغب في ممارسة التجارة، 
جاصة أن األنظمة املحاسباتية الدولية التي وافق عليها املغرب كانت 
تحدد األهلية القانونية واألهلية االقتصادية في 18 سنة، وهي مسألة 
أساسية من أجل أن يصبح املغرب مركز استقطاب للرأسمال الخارجي، 

وتحقيق االنفتاح على العمل اإلفريقي.

وإذا كان البد من التعاطي بشكل إيجابي مع هذا التعديل، فإننا 

نأمل أن تقطع الحكومة مع سياسة الترقيع بخصوص مجمل القوانين 
املغربية، هذا وإن السرعة التي تسير بها التجارة العاملية جعلت مدونة 
التجارة ببالدنا متجاوزة مما يفرض علينا مالءمتها برمتها مع مدونات 

التجارة بالدول الصاعدة.

ومواكبة  مرونة  من  يحققه  وما  التعديل  هذا  ألهمية  ونظرا 
للتشريعات الدولية، فإننا نصوت عليه باإليجاب.

5-درداجلةدالف يقدالح كي:

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

يشرفني أن أتدجل باسم الفريق الحركي ملناقشة مشروع قانون رقم 
54.17 يق�ضي بتغيير املادة 15 من القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة 

التجارة.

في البداية، البد من التنويه واإلشادة بالنقاش الجاد الذي عرفته 
لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية جالل مناقشة هذا املشروع الهام، 
القانونية  النصوص  بين  االنسجام  جلق  إلى  باألسا   يهدف  والذي 
الوطنية وإلى وضع حد لكل تعارض أو تناقض فيما بينها، إلى جانب 
الجهود املبذولة من طرف الحكومة لتطوير املنظومة الخاصة بمجال 
التجارة واملال واألعمال، دعما للتنمية االقتصادية وتحفيز االستثمار 
ملزاولة  األهلية  كامل  األجنبي  يعتبر  بحيث  األجنبي،  االستثمار  جاصة 
قانون  كان  ولو  كاملة  ثمانية عشرة سنة  ببلوغه  املغرب  في  التجارة 

جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون املغربي.

السيددال ئيس،

إن هذا املشروع جاء بمجموعة من املبادئ الرئيسية ويتعلق األمر 
بأهمية املادة 15 والذي يكمن أساسا في جلق االنسجام مع املادتين 
12و16 من مدونة التجارة، واملادة 209 من مدونة األسرة، ملالئمة أهلية 

التجار األجانب مع أهلية التجار املغاربة.

السيددال ئيس،

في هذا اإلطار، نحن في الفريق الحركي نثمن هذا املشروع الذي 
اإلسناد  قواعد  مع  التعديل  لهذا  املحتمل  التعارض  تفادي  يتوخى 
تضمن  الذي   ،1912 غشت   12 لظهير  وفقا  بها  املعمول  املغربية 
تفعيل  تستوجب  التي  باألهلية  يتعلق  ما  حول  صريحة  مقتضيات 

القواعد القانونية للدولة املعنية في هذا الصدد.

السيددال ئيس،

إذ نعيد تنويهنا بالعمل الجماعي الذي ميز أشغال هذه اللجنة أثناء 
مناقشة هذا املشروع الهام ملا له من دور أسا�ضي في تكريس االنسجام 
واملالئمة بين التشريعات الوطنية، ووضع حد ألي تناقض فيما بينها، 
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السيما  دولية  اتفاقيات  عدة  في  كطرف  بالدنا  تموقع  ظل  في  وذلك 
اتفاقيات التبادل الحر.

وعليه، فإننا نؤكد باسم الفريق الحركي تفاعلنا اإليجابي مع هذا 
املشروع الهام.

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 -درداجلةدف يقداالتحا دالعامدملقاوالتداملغ ب:

السيددال ئيسداملحترم،

السيددوزي دالعدلداملحترم،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

السيددال ئيسداملحترم،

أتشرف اليوم بأن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت 
54.17 يق�ضي بتغيير  املغرب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون رقم 
املادة 15 من القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة والذي يندرج 

ضمن اجتصاص لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية.

كما أتقدم للسيد الوزير بالشكر الجزيل على عرضه القيم والشامل 
الذي يساهم في تيسير مسطرة املناقشة واملصادقة على مشروع القانون 
مستوى  على  املستشارين  والسادة  السيدات  قبل  من   54.17 رقم 

الجلسة العامة.

السيددال ئيسداملحترم،

إذا كان مشروع القانون رقم 54.17 يق�ضي بتغيير املادة 15 من 
القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة يهدف إلى جلق االنسجام 
وعدم التعارض بين نصوص القانون املغربي، في اتجاه تحقيق املساواة 
تنافسية  شروط  وتوفير  التجارة،  ممارسة  في  واملغاربة  األجانب  بين 

االقتصاد الوطني.

أهلية  سن  تحديد  إلى  يرمي  والتصويت؛  املناقشة  قيد  فالنص 
ممارسة التجارة بالنسبة للتاجر األجنبي داجل التراب الوطني، بشكل 
ال يتعارض مع التعديل الذي عرفه سن الرشد بمناسبة إقرار مدونة 
األسرة سنة 2004، وذلك ببلوغ 18 سنة كاملة، بدل 20 سنة التي كانت 

معتمدة سابقا في مدونة األحوال الشخصية.

وبالتالي، فنص مشروع القانون رقم 54.17 يق�ضي بتغيير املادة 15 
من القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة، يروم معالجة التباين 
الحاصل على مستوى نصوص مدونة األسرة املتعلقة باألهلية املدنية، 
15 منها،  ونصوص مدونة التجارة فيما بينها، وبين مقتضيات املادة 
والكل في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تطوير منظومة التجارة واملال 

مجال املال واألعمال وتحفيز األجانب لالستثمار على وجه الخصوص.

السيددال ئيسداملحترم،

البد من اإلشادة بأهمية مشروع القانون الحالي لكونه سيشكل بعد 

املصادقة عليه داجل الجلسة العامة أداة قانونية تراهن على تنفيذ 

األوربي  االتحاد  االقتصاديين جصوصا  مع شركائه  املغرب  التزامات 

حول التطابق بين التشريع الوطني واألجنبي بما يسمح بتحسين مناخ 

األعمال لجعل بالدنا وجهة مفضلة للمستثمرين األجانب.

السيددال ئيسداملحترم،

اللجنة، فإننا سنصوت  وفي األجير، وانسجاما مع موقفنا داجل 

باإليجاب على مشروع قانون رقم 54.17 يق�ضي بتغيير املادة 15 من 

القانون رقم 15.95 املتعلق بمدونة التجارة.

6-درداجلةدالف يقداالشتراكي:

السيددال ئيس،

السيداتدوالسا 6دوالوزماء،

السيداتدوالسا 6داملستشامين،

يسعدني أن أتدجل باسم الفريق االشتراكي ملناقشة مشروع قانون 

رقم 54.17 يق�ضي بتغيير املادة 15 من القانون رقم 15.95 املتعلق 

بمدونة التجارة.

وتتجلى أهمية هذا املشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته 

في كونه جاء لخلق االنسجام بين النصوص القانونية الوطنية والحد 

من التعارض والتناقض فيما بينها، على اعتبار أن املادة 209 من مدونة 

األسرة جفضت سن الرشد القانوني من21 سنة إلى 18 سنة شمسية 

كاملة، واملادة 12 من مدونة التجارة تنص على جضوع األهلية التجارية 

ظلت  حين  في  الشخصية،  األحوال  لقواعد  املغاربة  للتجار  بالنسبة 

األهلية التجارية للتاجر األجنبي جاضعة ملنطوق املادة 15 من مدونة 

التجارة أال وهي عشرون سنة كاملة، ونجد املادة 16 من مدونة التجارة 

سنة   18 أي  املغربي،  القانون  لقواعد  األجنبي  التاجر  أهلية  تخضع 

شمسية كاملة، ال�ضيء، الذي أفرز إشكاال قانونيا فيما يتعلق باألهلية 

التجارية بالنسبة للتاجر األجنبي، وهذا ما حتم على الحكومة تعديل 

املادة 15 من مدونة التجارة لجعلها منسجمة مع باقي النصوص التي 

تنظم قواعد األهلية التجارية باملغرب، والعمل على تكريس املساواة بين 

املغاربة واألجانب فيما يخص مزاولة األنشطة التجارية داجل التراب 

املغربي، وذلك في إطار املجهودات التي تبذلها الحكومة والتي نحن جزء 

املنظمة ملجال  القانونية  للمنظومة  من مكوناتها إلعطاء دفعة قوية 

باملغرب  األجنبي  االستثمار  تحفيز  أجل  من  واألعمال،  واملال  التجارة 

جدمة للتنمية االقتصادية التي تعرفها بالدنا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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ثالثا،درش وعدقانوندمقمد103.13ديتعلقدبلكافحةدالعنفدضدد
النساء

م-درداجلةدالف يقداالستقالليدللوحد6دوالتعا لية:

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

يشرفني أن أتدجل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، 
في مناقشة مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد 

النساء.

إن النص الذي نحن بصدد مناقشته اليوم، يندرج أساسا في إطار 
تفعيل املقتضيات الدستورية املضمنة في التصدير والتي تروم بناء دولة 
والقانون، عن طريق محاربة وتجريم كل  الحق  ديمقراطية يسودها 
أشكال التمييز بسبب الجنس، كما أكد الفصل 22 من دستور 2011 
على حظر ومنع كل ما يمس بالسالمة الجسدية واملعنوية ألي شخص، 
وهذا يشكل قفزة نوعية نحو تكريس مجتمع حداثي ديمقراطي، يتمتع 
فيه النساء والرجال باملساواة وباألمن والحرية والكرامة، ضمن نسق 

التالزم بين حقوق وواجبات املواطنة.

لحقوق  الدولية  املنظومة  في  بالدنا  انخراط  في  ذلك  تجلى  وقد 
اإلنسان  لحقوق  الجوهرية  امليات  معظم  على  باملصادقة  اإلنسان 
للحقوق  الدولي  العهد  والسياسية،  املدنية  للحقوق  الدولي  )العهد 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة جميع أشكال 
ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  العنصري،  التمييز 
الال  املعامالت  ضروب  وجميع  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  املرأة، 
إنسانية أو املهينة، اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولين االجتياريين 
امللحقين باالتفاقية، واتفاقية حقوق العمال املهاجرين أفراد عائالتهم، 

واالتفاقية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(.

فإلى أي مدى استجاب مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء 
باملغرب إلى املعايير الدولية واملرجعية الدستورية التي تؤطره؟

السيددال ئيسداملحترم،

االهتمامات  أحد  يشكل  يزال  وال  النساء  ضد  العنف  كان  لقد 
واالنشغاالت األساسية لحزب االستقالل وفي هذا اإلطار البد أن نسجل 
وباعتزاز أن حزبنا كان له شرف تقديم ألول مرة هذا املشروع قانون سنة 
2006، عندما تحمل الحزب مسؤولية السلطة الحكومية املختصة 
واألسرة  االجتماعية  التنمية  وزير  لدى  الدولة  كتابة  النساء  بحقوق 
والتضامن مكلفة باألسرة والطفولة واألشخاص املعاقين(. كما جعله 
األستاذ عبا  الفا�ضي الوزير األول آنذاك من ضمن األوراش الالزمة 
واالقتصادية  والقانونية  والنفسية  الجسدية  لآلثار  نظرا  بها  العناية 

للعنف املبني على النوع على املرأة وكلفته الكبرى على األسرة واملجتمع.

إننا، في الفريق االستقاللي، نثمن هذه املبادرة التشريعية، ونؤكد 
على أنها تؤسس ملسار يروم ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون واحترام 
للنساء  الالزمة  الحماية  في ضمان  سيسهم  ولكونه  اإلنسان.  حقوق 
ولحقوقهن اإلنسانية، على اعتبار أن هناك حاالت متعددة من العنف 

تعاني منها النساء املغربيات سواء داجل الفضاء الخاص أو العام.

كما نسجل من هذا املنبر رغبتنا األكيدة في توفر بالدنا على قانون 
حداثي يستلهم مضامينه من التجارب الدولية ملناهضة العنف في كل 

أشكاله وتجلياته.

بعض  ونطرح  املالحظات  بعض  نثير  أن  بد  ال  املجال،  هذا  وفي 
االستفسارات حول مضامين هذا النص، والتي نود أجذها بعين االعتبار 
حتى يتم االنسجام التام مع املقتضيات الدستورية واملعايير الدولية في 

هذا املجال.

باستقرائنا لهذا النص موضوع مناقشتنا اليوم نستخلص مجموعة 
من املالحظات:

- نالحظ أن النص ال يعد كقانون إطار ملحاربة العنف وإنما جاء 
مجرد تعديل لعدد من مقتضيات القانون الجنائي الصادر سنة 1961 
إما بحذف فصول منه، أو إضافة فقرات إليه، وبالتالي نكون أمام نص 
مكمل ومعدل للقانون الجنائي الحالي وليس أمام قانون إطار ملحاربة 

العنف ضد النساء، يمكن تصنيفه ضمن القوانين الجنائية الخاصة؛

- وضع عدة التعريفات في النص تخص مصطلحات "العنف ضد 
املرأة"، و"العنف الجسدي"، و"العنف الجن�ضي"، و"العنف النف�ضي"، 
و"العنف االقتصادي".. وال شك أن هذه التعاريف املحددة لها أهمية 
التقديرية  السلطة  أنها ستقيد  بيد  التوضيحي  على مستوى  قصوى 
لرجال القضاء الذين سيعملون بهذا النص، كما أن تغير أنماط الحياة 
وتطورها قد تجعل هذه التعريفات متجاوزة. باإلضافة إلى أن هناك 
أشكال أجرى من العنف غير تلك التي تم ذكرها، من قبيل "العنف 

التربوي"، و"العنف االجتماعي"، و"التحرش الجن�ضي"؛

- إغفال التنصيص على ضرورة تخصص العاملين في مجال محاربة 
العنف ضد النساء سواء بالنسبة للضابطة القضائية أو املحاكم أو حتى 
جاليا التكفل واللجان املحدثة، فاجتيار القائمين على مجال محاربة 
العنف ال يتم بناء على معايير واضحة وإنما يسند ذلك لجهة التعيين 
مكافحة  وجاليا  اللجان  أعضاء  اجتيار  في  مطلقة  سلطة  تملك  التي 
العنف، وأحيانا قد يؤدي غموض معايير االجتيار إلى تكليف أشخاص 
بالقيام بهذه املهام غير مستعدين لذلك، أو غير مدركين لالعتبارات 
املراعية للجنسين، ويؤدي غياب التخصص إلى ضعف الفعالية جاصة.

السيددال ئيسداملحترم،

الشك أن النص الذي نحن بصدد مناقشته اليوم، يتضمن قواعد 
5 املتضمنة  جديدة في مصلحة املرأة والتي تتجسد أساسا في املادة 
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للمواد وجاصة 88-1 و88-2 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص 
على إجراءات إبعاد للمحكوم عليه من أجل العنف من االتصال سواء 
بعد الحكم عليه أو حتى قبل الحكم، وجضوعه للعالج بحيث جعل 
املقاربة الزجرية تتزامن مع املقاربة التأهيلية : فهذا النص جرم مجموعة 
من األفعال التي تشكل عنفا ضد املرأة، وشدد العقوبة على اعتبار أنها 
تمثل ظروفا للتشديد بإلزام األضناء بارتكاب جرائم العنف أو التحرش 
للخضوع إلى جلسات تأهيل تطبيقا ملبدأ العدالة التأهيلية، وهي قواعد 

جديدة ومهمة.

باإلضافة إلى املادة السادسة، املغيرة واملتممة للمادة 302 من قانون 
التي  بإرادة املرأة،  التي ربطت مبدأ سرية الجلسة  املسطرة الجنائية 
يمكن أن تجري محاكمتها علنيا، ويطلع عليها الرأي العام أو أن تطلب 

هي بأن تجرى في سرية بدون علم أي كان.

كما نجد أن املادة 7 التي منعت انتصاب جمعية كطرف مدني إال 
بموافقة املرأة الضحية، ملا فيها من حماية لها، ألن األمر يتعلق بقضيتها 
هي فال يتصور أن تتدجل جمعية في دعوى للدفاع عن ضحية امرأة 

ضدا على رغبة هذه األجيرة.

ومن هذا املنطلق، فإننا في الفريق االستقاللي، ال بد أن نسجل أن 
هذا املشروع يشكل جطوة جبارة في مسار طويل وشاق، ألنه يعد لبنة 
أساسية من أجل ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون واحترام حقوق 
اإلنسان، كما سيسهم في ضمان الحماية الالزمة للنساء ولحقوقهن 
اإلنسانية. علما أن هناك حاالت متعددة ومختلفة من العنف تعاني 

منها النساء في املغرب على جميع املستويات.

ورغبة منا في توفر بالدنا على هذا القانون املناهض لكل أشكال 
العنف ضد النساء، فإننا سنصوت باإليجاب عليه، مع التأكيد على 
ضرورة تدارك الحكومة لتلك املالحظات التي أثرناه في جضم مناقشتنا 
للنص، من أجل تحقيق التناغم مع املقتضيات الدستورية واملعايير 
الدولية في هذا املجال، ولتستجيب لكل التوصيات الحقوقية وانتظارات 

املجتمع املغربي في إطار مناهضة العنف وكل أشكال التمييز ضد املرأة.

5-درداجلةدف يقداألصالةدواملعاص 6:

السيددال ئيسداملحترم،

السيددالوزي داملحترم،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

تفاعال مع املقتضيات الدستورية الرامية إلى تعزيز وتحصين جميع 
الدستور،  19 من  الفصل  الحقوق والحريات األساسية، وجصوصا 
بالحقوق  املساواة،  قدم  على  واملرأة،  الرجل  "بتمتع  يق�ضي  والذي 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  والحريات 
والبيئية.... "، انخرط فريق األصالة واملعاصرة في مناقشة مشروع قانون 
رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، قناعة منه بضرورة 

تعزيز حماية املرأة املغربية وتحصين حقوقها ومكتسباتها في أفق تحقيق 
مبدأ املناصفة الذي نص عليه الدستور املغربي انسجاما مع املواثيق 
الدولية، وكذا القوانين املقارنة لبعض الدول السباقة للتنصيص على 

مثل هذا القانون.

السيددال ئيس،

النساء سواء داجل الوسط األسري وفي  العنف ضد  إن مظاهر 
مجاالت العمل واألماكن العامة تزداد ارتفاعا وبشكل يبعث على الحيرة 
والقلق، ويتخذ أبعادا جطيرة جاصة جالل السنوات األجيرة. فهو لم يعد 
يشكل تهديدا للسالمة الجسدية والنفسية للمرأة فقط، بل أصبح يدمر 
البناء األسري واملجتمعي ويؤثر على مستقبل األجيال الناشئة، باعتبار 
تحول  التي  األساسية  املعيقات  أحد  يشكل  النساء  ضد  العنف  أن 
دون تحقيق املساواة والتنمية، في وقت لم يعد فيه السياق الدولي وال 
الوطني، دستوريا وسياسيا يسمح باستمرار العنف ضد املرأة بسبب 

جنسها.

السيددال ئيس،

إن هذا املشروع الذي تمت صياغته في 17 مادة موزعة على 5 
تعزيز  اتجاه  في  قانونية  آلية  بمثابة  الحكومة  تعتبره  والذي  أبواب، 
وحماية املرآة والنهوض بها وصيانة كرامتها، ومن أجل ضمان املشاركة 
الفعلية والفعالة في املسلسل التنموي املنشود. ال يعكس ذلك الحلم 

الوردي الذي تروج له الحكومة.

فلهذا قدمنا في فريق األصالة واملعاصرة تعديالت مشتركة رفقة 
الكنفدرالية  مجموعة  وكذا  املحترم،  للشغل  املغربي  االتحاد  فريق 
إيمانا من فريقنا بأن  47 تعديال  بلغ عددها  للشغل املحترمة، والتي 
قضية املرآة هي قضية وطنية ومجتمعية تستوجب توحيد الصفوف 
سواء  املجتمعية  والفعاليات  املكونات  جميع  بين  وامراء  واملواقف 

سياسية أو نقابية أو مدنية.

التشريعي،  النص  هذا  تجويد  إلى  تهدف  تعديالت  قدمنا  لذلك، 
املغربي  الشعب  إلى مستوى تطلعات  به  النهوض واالرتقاء  إلى  وترمي 
صمت،  في  يعانين  اللواتي  املغرب  نساء  وجميع  النسائية  والحركة 

بمختلف مناطق اململكة سواء بالحواضر أو بالقرى النائية.

لقد كان طموحنا هو إعداد قانون منصف للمرأة باعتبارها نصف 
املجتمع، والتي شكلت والزالت تشكل أكبر مدرسة لألجيال عبر التاريخ، 
الذات  نكران  على  بنيت  بتضحيات جسام  الوطني  تاريخنا  وبصمت 
وحماية  وطنها  واستقالل  أسرتها  على  الحفاظ  أجل  من  والتضحية 

وحدته.

السيددال ئيس،

ونحن نعمل على دراسة هذا املشروع استحضرنا في فريق األصالة 
لقضية  الديمقراطي  الحداثي  حزبنا  موقف  إلى  باإلضافة  واملعاصرة 
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الفعلية والنموذجية للمرأة  إلى تحقيق املناصفة  املرأة، والذي يرمي 
باعتبارها  الرنانة،  الشعارات  بدل  الوطنية  املناضلة  القوية  املغربية 
والناجحة  الرائدة  التجارب  وكذا  املجتمع،  في  أساسيا  وفاعال  مكونا 
للمرة املغربية، والتي تستحق منا أكثر من الحماية واإلنصاف في إحقاق 

حقوقها وتحصين كرامتها.

الحافلة  املغربية  النسائية  الحركة  نضاالت  كذلك  استحضرنا 
الترافعية  مذكراتها  جصوصا  والنجاحات،  واألمجاد  بالتضحيات 
النموذجية بخصوص هذا املشروع، والتي تجاهلتها الحكومة وانكبت 
الديمقراطية  بمبدأ  إجالال  انفرادي،  بشكل  املشروع  إعداد  على 

التشاركية املنصوص عليه في الدستور.

والوطنية  الدولية  واملؤشرات  اإلحصائيات  كذلك  استحضرنا 
املقلقة، والتي تدق ناقو  الخطر منذ سنوات لحدود يومنا هذا، نظرا 
ملا تتعرض إليه املرأة من عنف بمختلف أنواعه، فمن بين هذه النماذج 

نورد هنا:

- نتائج البحث الوطني الذي أجرته املندوبية السامية للتخطيط 
لسنة  املغربية  باملدن  العامة  بالفضاءات  النساء  العنف ضد  حول 
2009، أنه " من أصل 5.7 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 18و64 
سنة تعرضت ما يناهز 2.3 مليون امرأة من بينهن للعنف أي ما يعادل 

40.6%؛

- باإلضافة إلى معطيات أجرى مسجلة لدى وزارة العدل واملصالح 
ارتفاعا  ببلدنا عرف  النساء  العنف ضد  أن  إلى  تشير  والتي  األمنية، 
ملحوظا بين سنتي 2013-2014، حيث انتقلت نسبته من 54.8% إلى 
63.3%، وقد ارتكبت هذه االعتداءات الجسدية عليها بسبب جنسها 

من قبل الرجال بنسبة 88%؛

نجد عدة  واملهولة  القياسية  الرسمية  األرقام  لهذه  فباإلضافة   -
تقارير حقوقية تعري واقع املمارسات واالعتداءات الجسدية املشينة 
املرتكبة في حق النساء ببلدنا، والتي تشير إلى أن حوالي 6.2 مليون امرأة 
مغربية من أصل 9.5 مليون امرآة تعرضن للعنف، أي ما يعادل %62.8.

بالرغم من اإلصالحات املنجزة ببلدنا واملكتسبات املحققة للمرآة 
، جصوصا املقتضيات الدستورية املتقدمة في مجال حماية 

ّ
املغربية

الحقوق والحريات املبنية على اعتمال مبدأ املناصفة ومناهضة العنف 
ضد النساء، ال يمكن أن تترسخ في املجتمع دون إرساء ثقافة مجتمعية 
ترتكز على قيم وثقافة حقوق اإلنسان، وعلى مبادئ اإلنصاف واملساواة 
الحماية  وتوفير  النساء  تمكين  بضرورة  أيضا  وتقر  الجنسين،  بين 

القانونية الالزمة لهن، مع تمتعيهن بكامل حقوقهن.

السيددال ئيس،

لقد قررنا في فريق األصالة واملعاصرة التصويت برفض نص مشروع 
قانون 103.13 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء لالعتبارات التالية:

املغربية والحركة  املرأة  ينسجم وتطلعات وطموح  1- املشروع ال 
النسائية. وكذا رأي املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛

2- مشروع القانون هذا ال ينسجم مع االلتزامات الدولية املتربة عن 
مصادقة املغرب على االتفاقية الدولية ملكافحة كل أشكال التمييز ضد 
املرأة "سيداو" سنة 1993، والبرتوكول امللحق بها، والبرتوكول االجتياري 
امللحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، واملقتضيات 
العنف ضد  القضاء على  العالمي بشأن  في اإلعالن  املنصوص عليها 
12 عشر، وكذا  1995بمحاوره  املرآة، وكذا منهاج عمل بكين لسنة 
األهداف اإلنمائية لأللفية.... وغرهم من االتفاقيات الدولية املتعلقة 

بمناهضة العنف ضد النساء؛

3- نص املشروع هو بمثابة تعديل ملجموعة من املقتضيات الزجرية 
املنظمة في القانون الجنائي مع تعديالت طفيفة ) حوالي 20 تعديل..... 
(، مما جعل هذا املشروع مجرد تحيين لفصول القانون الجنائي وليس 
قانونا جاصا، على غرار الدول املقارنة، وكذا مطالب الحركة النسائية؛

4- املشروع ال يتضمن التدابير الالزمة التي ستتخذها الدولة للقضاء 
األجر  مستوى  على  جاصة  املرآة  ضد  التمييزية  املمارسات  كل  على 
والتغطية االجتماعية في جميع القطاعات ومنع االستغالل االقتصادي 
للمرآة وتشغيلها في ظروف قاسية أو مهينة أو مضرة بصحتها وسالمتها 

الجسدية؛

5- املشروع اقتصر على مبدأ العقاب والزجر دون تحديد مسؤوليات 
املناهضة  االجتماعية  والتنشئة  التربية  في  الحكومة  وأدوار  الحكومة 
للعنف والعنصرية وجصوصا القطاعات الحكومية املتدجلة )كوزارة 
األسرة والتضامن واملساواة، وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي، 
وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان، وزارة الثقافة واالتصال، وزارة 
الشباب والرياضة، وزارة الصحة...( فهذه القطاعات في بلورة برامج 
تعليمية وتربوية تهدف إلى نبذ العنف، وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان 

واملساواة بين الجنسين.

 -درداجلةدف يقدالعدالةدوالتنلية:

بسمدهللادال حلندال حيم.

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس 
رقم  قانون  مشروع  على  والتصويت  املناقشة  إطار  في  املستشارين 
التأكيد على  النساء. والبد من  العنف ضد  يتعلق بمحاربة   103.13
أنه بالرغم من الجهود واإلصالحات التي باشرها املغرب منذ سنوات 
املثال  منها على سبيل  للمرأة  الحقوقية  بالوضعية  االرتقاء  من أجل 
اعتماد مدونة لألسرة سنة 2004 وقانون الجنسية لسنة 2007 وغيرها 
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من املقتضيات املوزعة في نصوص قانونية مختلفة كقانون الحالة 
املدنية وقانون الشغل وغيرها غير أنها مازالت تعاني من كثير من أشكال 
االضطهاد والتمييز وعدم اإلنصاف. ويعتبر العنف أشد مظاهر انتهاك 
حقوق اإلنسان تأثيرا على املرأة وأكثرها انتشارا على املستويين الوطني 
الدولي كما تشير الى ذلك تقارير املؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية 
وهيئات املجتمع املدني، وهو األمر الذي يطرح إشكاليات عدة تؤثر في 

التنمية الشاملة ومسلسل البناء الديمقراطي الذين تنشدهما بالدنا.

امللحة  الضرورة  على  وطني  إجماع  هناك  املنطلق،  هذا  ومن 
واملستعجلة لوضع إطار قانوني ملحاربة هذه الظاهرة. وهو األمر الذي 
وبالتالي فنحن  املشروع.  إعداد هذا  الحكومة من جالل  إليه  بادرت 
نعتبره مدجال قانونيا ملكافحة العنف ضد النساء، وذلك باالستناد على 
إطار مرجعي يتمثل في املقتضيات الدستورية واالتفاقيات الدولية التي 
صادق عليها املغرب، جاصة االتفاقية الدولية ملكافحة كل أشكال التمييز 
ضد املرأة لسنة 1993 والبروتوكول االجتياري امللحق بهذه االتفاقية مع 
االستحضار بطبيعة الحال لثوابت األمة وقيم املجتمع املغربي. وبالتالي 
فإن املجهود املبذول من طرف وزارتكم في إعداد مشروع القانون وفق 

منهجية تشاركية، مجهود معتبر وجدير بالتقدير والتثمين.

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

البد من اإلشارة العنف ضد النساء يتخذ أشكاال متعددة. قد يكون 
جسديا وقد يكون جنسيا كما قد يكون نفسيا واقتصاديا فنحن بصدد 
ظاهرة جد معقدة. وعليه كان لزاما أن يحيط مشروع القانون بجميع 

أشكال العنف وهو األمر الذي تم تداركه في مجلس النواب.

إن تعقد الظاهرة وانتشارها اإلسراع في إجراج نص قانوني لتدارك 
لهذا  الحاجة  أمس  في  اليوم  النساء  أن  وأؤكد  ومعالجته.  الفراغ 
القانون، بينما تبقى املمارسة هي ما سيفرز النقائص والفراغات التي 
يمكن تداركها في املستقبل. حيث اإلشكالية الحقيقية في نظر فريقنا 
هي أن جودة وصرامة النصوص القانونية في هذا املجال تبقى قاصرة 
في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء. والدليل على ذلك أن العديد 
من الدول املتقدمة لديها ترسانة قانونية جد متقدمة ومع ذلك مازالت 
هذه الظاهرة متفاقمة في مجتمعاتها، ولم تستطع القطع مع املمارسات 
واألفعال التي تدجل في نطاق العنف ضد املرأة. فاألمر يتعلق بظاهرة 
كونية تعاني منها مختلف املجتمعات وال يجب النظر إليها من جانب 

إيديولوجي.

ويجب أن ينصب النقاش اليوم على مستوى أداء مختلف املتدجلين 
سواء القضاء أو األمن والسلطات العمومية وإعطاء هذه القضية الوزن 
الذي تستحقه. كما أن السؤال الذي يجب طرحه هو ما إذا كنا نتوفر 

اليوم على ما يتطلبه تنزيل مقتضيات القانون.

- هل نتوفر على املوارد البشرية املؤهلة من مساعدين اجتماعيين؟

ملواكبة  النفسانيين  األطباء  من  الكافي  العدد  على  نتوفر  هل   -
ومعالجة الضحايا؟

- هل البنيات األساسية متوفرة جاصة ما يتعلق منها بفضاءات 
اإليواء وجاليا للتتبع؟

باإلضافة إلى ذلك نؤكد في فريق العدالة والتنمية على ضرورة أن 
تكون املقاربة التي يتم وفقها معالجة ظاهرة العنف ضد النساء مقاربة 
التربوي. فالتربية والتحسيس والتوعية هي  البعد  شمولية تستحضر 

عمليات ال يجب إغفالها، بل هي األسا .

فمجموعة من األحداث التي نسمع بها حول العنف الذي تتعرض 
له املرأة في أماكن عمومية، كما أن بعضها يمار  من طرف قاصرين 
تسائل دور املجتمع واألسرة واملدرسة في الجانب التربوي وكذلك اإلعالم 
الذي يلعب أدوارا حساسة قد تكون سلبية تذكي منابع هذه الظاهرة 
أن صرامة  كما  والتحسيس،  التوعية  من جالل  إيجابية  تكون  وقد 

القانون تبقى من األهمية بمكان.

وفي األجير، نثمن التفاعل اإليجابي للسيدة الوزيرة مع عدد من 
والتي  البرملانية  واملجموعات  الفرق  طرف  من  املقدمة  التعديالت 
إلى مستوى  ليرقى  القانون  في تجويد نص مشروع  ستساهم ال شك 

تطلعات النساء املغربيات.

لكل هذه االعتبارات سيصوت فريقنا باإليجاب على مشروع قانون 
العنف ضد النساء.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

6-درداجلةدالف يقدالح كي:

بسمدهللادال حلندال حيمدوالسالمدعلىدأش فدامل سلين،

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

يشرفني أن أتدجل باسم الفريق الحركي في إطار مناقشة مشروع 
قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي نعتبره 

آلية قانونية أساسية وذات أهمية بالغة ملحاربة هذه الظاهرة.

السيددال ئيس،

في البداية، أود أن أنوه باسم الفريق الحركي باملجهودات املبذولة 
من طرف وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية من 
أجل إعداد هذا املشروع، الذي جاء تفعيال للمقتضيات الدستورية 
املرأة وحمايتها وحظر  والنهوض بحقوق  املساواة  بتعزيز  الصلة  ذات 
ومكافحة كل أشكال التمييز، وتطبيقا لاللتزامات الدولية للمغرب في 
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مجال مكافحة التمييز والعنف القائم على أسا  النوع االجتماعي.

كما ال تفوتنا الفرصة دون اإلشادة باملقاربة التشاركية املعتمدة من 
طرف الحكومة ومجلس املستشارين ملناقشة مضامين هذا املشروع، 
من جالل تنظيم لقاءات وأيام دراسية، تهدف إلى إشراك ومساهمة 
املكونات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية واستثمار تجاربها 

في مناقشة وإغناء مضامين هذا النص القانوني.

السيددال ئيس،

القانونية  املنظومة  مست  التي  العديدة  التعديالت  من  بالرغم 
الوطنية جاصة تلك املتعلقة بالقانون الجنائي، إال أنها لم تستطع أن 
تضمن تحقيق معالجة نوعية للجرائم التي تستهدف النساء، والتي في 
نظرنا ترجع أساسا إلى عدم التنصيص بشكل دقيق وواضح على اعتبار 

أفعال العنف العمدي ضد النساء والفتيات جريمة.

وهنا وجب اإلشارة إلى أن من أهم مميزات نص مشروع هذا القانون، 
املصطلحات  من  لعدد  املفاهيمي  اإلطار  وتدقيق  بتحديد  اهتم  أنه 
وتقديم تعاريف متقدمة للعنف ضد النساء، وتعديد أنواعه وأشكاله 

بصورة شبه متكاملة، منها الجسدي والنف�ضي والجن�ضي واالقتصادي.

لذا فإننا في الفريق الحركي نعتبر أن املصادقة على مشروع محاربة 
ظاهرة العنف ضد النساء من طرف الحكومة من األهمية بمكان، نظرا 
لتنامي ظاهرة العنف التي أضحت تشكل ظاهرة مقلقة تلقي بظاللها 
على االستقرار األسري جصوصا واملجتمعي بصفة عامة، وللمقتضيات 
الجديدة التي جاء بها القانون، حيث ستمكن ال محال من توفير آليات 

جديدة حمائية للنساء.

السيددال ئيس،

لكل هذه االعتبارات سنصوت في الفريق الحركي إيجابا على هذا 
املشروع.

وشكرا.

5-درداجلةدالسيددرحلددالبكوميدمئيسدف يقدالتجلعدالوطنيد
لألح ام

السيددال ئيسداملحترم؛

السيداتدوالسا 6دالوزماء؛

يطيب لي أن أتدجل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار ملناقشة 
مشروع قانون رقم 103.13، يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

هذا املشروع النموذجي والتاريخي سيدجل بالدنا وهلل الحمد إلى 
مصاف الدول الراقية التي تسعى جاهدة إلى تحقيق املناصفة وتكريس 
مبادئ حقوق اإلنسان، عبر امل�ضي في إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين 
الجنسين مبرزين في فريقنا أن هذا املشروع يعد ثورة تشريعية كبيرة 
سيملئ بمقتضاها فراغا تشريعيا انتظرناه طويال. حيث سيكون إحدى 

العنف  في مختلف مظاهر  املغربية  املرأة  لحماية  األساسية  الدعائم 
باعتباره سلوك مشين ومدان ومرفوض.

السيددال ئيسداملحترم،

لقد سعى املشرع املغربي من جالل هذا املشروع هذا الذي عمر 
طويال داجل مجلسنا املوقر وناهز مدته السنتين حيث تعبئنا في فرق 
األغلبية من أجل إجراجه إلى حيز الوجود شاكرا للحكومة في شخص 
كافة  مقترحات  مع  اإليجابي  وتفاعلها  صبرها  على  الوزيرة  السيدة 
الفرق واملجموعات حيث قبلت 12 تعديل من أصل 90 تعديل منوها 
الحكومة مع تعديالت  نهجتها  التي  التشاركية  باملقاربة  في هذا اإلطار 
مجلسنا املوقر والذي يكر  للتفاعل البناء. الذي ينعكس باإليجاب 
رغم  عام،  بشكل  والبرملان  جاص  بشكل  املوقر  مجلسنا  أداء  على 
حساسية املوضوع والنقاش العمومي الدائر بشأنه منذ سنوات، حيث 
باملوضوع في  املهتمة  النسائية  الفعاليات  اشتغل فريقنا مع مختلف 
ثالثة مناسبات ملناقشة املوضوع، وطرح املقترحات البديلة ملقترحات 
الحكومة مشيدا بتعبئة مجلسنا بكافة مكوناته إلجراجه والذي نظم 

بشأنه يوما دراسيا كبيرا شارك فيه الجميع...

يسعى  لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  فإن  األحوال،  جميع  وفي 
دائما إلى اإلصغاء واالستماع إلى مقترحات مختلف الفعاليات املهتمة 
املوقر،  مجلسنا  داجل  للنقاش  اليوم  املعروضة  القضايا  بمختلف 
ويعمل على ديباجتها وصياغتها لتكون مقترحات بديلة، باإلضافة إلى 

مساهمته كمكون أسا�ضي داجل األغلبية الحكومية.

السيددال ئيسداملحترم،

رغم تواجد هذا القانون فأكيد أن تنزيله ستعترضه العديد من 
اإلشكاالت على اعتبار أن الخالف، قد يثور حول كيفية مقاربة هذه 
الظاهرة الحد من آثارها، بين من يرى أن املدجل لذلك يكمن في املقاربة 
املندمجة والشاملة وبين من يعتبر الزجر والعقاب أنجع وسيلة للعالج 
وسيكون هذا النص الذي نعتبره في فريقنا معياريا ومتماسك فهو كفيل 
بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء 
ضحايا العنف وجلق آليات مندمجة للتكفل وفي انتظار تنزيل النص 
منفتحين  سنكون  فإننا  لذلك  األولويات  أولوية  إلينا  بالنسبة  تبقى 
مستقبال على كل املستجدات التي ستنضاف إلى هذا املشروع من أجل 
أن يكون مشروعا متكامال. ضمن موقعنا، داجل األغلبية، وانسجاما 
مع ما سبق ذكره حول هذا املشروع، في هذه املداجلة فإن فريق التجمع 

الوطني لألحرار سيصوت عليه باإليجاب.

6-درداجلةدف يقداالتحا دالعامدملقاوالتداملغ ب:

بسمدهللادال حلندال حيمدوالصال6دوالسالمدعلىدأش فدامل سلين.

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،
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السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق االتحاد العام ملقاوالت املغرب 
ضد  العنف  بـمحاربة  يتعلق   103.13 رقم  قانون  مشروع  ملناقشة 
النساء، والذي يحظى لدينا باألهمية الكبيرة نظرا الهتمامه بقضية 

املرأة التي تعتبر من أبرز القضايا املجتمعية ببالدنا.

بداية، البد من توجيه الشكر للسيدة الوزيرة على العرض القيم 
الذي تقدمت به أمام أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، 
وكذا التفاعل اإليجابي الذي أبدت جالل جميع مراحل مناقشة هذا 

النص.

وجه  على  والنساء  عموما،  اإلنسان  ضد  العنف  أن  شك  ال 
الخصوص، أيا كان مصدره أو مرتكبه أو سببه أو ظروف ممارسته، أو 

جميع املالبسات املحيطة به، هو سلوك مشين ومدان ومرفوض.

والشك أيضا أن السعي ملحاصرته وتطهير املجتمع من ويالته أمر 
مطلوب وملح، وفي هذا اإلطار فإننا نثمن مجهودات الحكومة في إعداد 
هذا املشروع وذلك من أجل تمكين املغرب من نص قانوني معياري 
متماسك وواضح، كفيل بضمان حدود معقولة من شروط وضوابط 
مؤسساتية  آليات  وجلق  العنف،  ضحايا  للنساء  القانونية  الحماية 

ومندمجة للتكفل كما جاء في الورقة التقديمية لهذا املشروع.

كما يأتي هذا املشروع قانون، في إطار تنفيذ التزامات املغرب الدولية 
في النهوض بأوضاع املرأة وحمايتها من العنف وكل أشكال التمييز التي 
يمكن أن تتعرض لها ومن ذلك توصيات "الجلسة السابعة والخمسين 
للجنة وضع املرأة باألمم املتحدة" الصادرة بتاريخ 15 مار  2013، 

والتي من جملة ما أوصت به ما يلي:

- تؤكد اللجنة أن جميع الدول ملزمة، على كافة املستويات، أن 
تستخدم كافة الوسائل املناسبة ذات الطبيعة التشريعية والسياسية 
واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق 
اإلنسان والحريات األساسية للنساء والفتيات، وينبغي أن تبذل الجهد 
النساء  العنف ضد  الالزم ملنع والتحقيق ومقاضاة ومعاقبة مرتكبي 
والفتيات ومنع اإلفالت من العقاب، وتوفير الحماية وكذلك الوصول 

إلى وسائل العالج املناسبة للضحايا والناجين.

السيددال ئيس،

يعتبر محاربة العنف ضد املرأة مطلبا مجتمعيا، وطنيا ودوليا، وذلك 
ألن ظاهرة العنف ضد النساء تعرفها جميع الدول ال املتقدمة منها أو 
السائرة في طريق النمو، حيث تشير التقديرات العاملية التي نشرت من 
قبل منظمة الصحة العاملية أن واحدة من كل 3 نساء )أي نسبة %35( 
من النساء في أنحاء العالم كافة مّمن يتعرضن في حياتهن للعنف على يد 

شركائهن الحميمين أو للعنف الجن�ضي على يد غير الشركاء.

كما أكدت هذه التقديرات بأن الكثير من هذا العنف، هو عنف 

الشريك. فتفيد في املتوسط نسبة 30% من النساء املرتبطات بعالقة 
مع شريك بأنهن يتعرضن لشكل معين من أشكال العنف الجسدي أو 
الجن�ضي على يد شركائهن في حياتهن في جميع أنحاء العالم، كما أكدت 
بأن هناك على الصعيد العالمي نسبة تصل إلى 38% من جرائم قتل 

النساء التي يرتكبها شركاء حميمون.

من  الفصول  بعض  وتتميم  تغيير  القانون  املشروع  حاول  وقد 
قانون  من  املواد  بعض  وكذلك  املغربي  الجنائي  القانون  مجموعة 
املسطرة الجنائية املغربي، كما تضمن هذا املشروع مقتضيات تنص 
ألول مرة على إحداث جاليا ولجان مشتركة للتكفل بالنساء ضحايا 

العنف.

السيددال ئيس،

سيرا على درب اإلصالح املؤسساتي والحقوقي الذي تشهده بالدنا 
التي  املهمة  املعاصر والخطوات  تاريخنا  العقدين األجيرين من  جالل 
قطعتها بالدنا في سبيل تعزيز حقوق اإلنسان وحماية الحريات الفردية 
والجماعية، فال يسعنا في االتحاد العام ملقاوالت املغرب سوى التنويه 
بمضامين هذا املشروع الذي سوف يشكل -بال شك- لبنة حقوقية 
إضافية في الترسانة التشريعية لحقوق اإلنسان ببالدنا، تعنى بالعمل 
من  نسبة  منه  تعاني  تزال  ال  والذي  املرأة  العنف ضد  محاربة  على 
واملساهمة  التي حققناها  املكاسب  الرغم من  املغربيات على  النساء 
الكبيرة والفعالة لهن في جميع مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية في بالدنا، وكذا تبوأ املرأة املغربية ملهام ومناصب جد هامة 
وتحقيقها إلنجازات ال يمكن معها إال الوقوف تقديرا وإكبارا ملساهمتها 

في تطوير املجتمع وبناء الدولة الحديثة والعصرية.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

7-درداجلةدالف يقداالشتراكي:

السيددال ئيس،

السيداتدوالسا 6دالوزماء،

السيداتدوالسا 6داملستشامون،

تعد ظاهرة العنف ضد املرأة من أجطر امفات االجتماعية الراهنة 
املغربي  واملجتمع  عامة،  بصفة  العالم  مجتمعات  أغلب  تجتاح  التي 
بصفة جاصة. ولعل من أهم املؤشرات التي تعكس درجة جطورة هذه 
الظاهرة تزايدها وانتشارها على نطاق واسع. فقد ازداد انتشار السلوك 
العدواني في كثير من مجتمعات العالم، والسيما في مجتمعنا الذي كان 
يمتاز بنوع من الهدوء واالستقرار والطمأنينة، وصار العنف ضد املرأة 
ظاهرة اجتماعية، يعكس الجانب أالنحرافي املهدد للبنية االجتماعية 
لألسرة وللمجتمع. وبالنظر ملا تلحقه هذه الظاهرة من أضرار جسمية 
ضد  العنف  ظاهرة  تعد  لم  عليه،  للمعتدي  واجتماعية  ونفسية 
املرأة ظاهرة فردية فحسب، بل أصبحت ظاهرة اجتماعية تهدد أمن 
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واستقرار املجتمع على حد سواء.

في  املرأة  العنف ضد  أن ظاهرة  الرسمية  التقارير  فقد أوضحت 
تنامي مستمر ففي إحصائيات تقدمت بها منظمة الصحة العاملية أنه” 
من بين كل ثالث نسوة في العالم تتعرض واحدة على األقل في حياتها 
للضرب أو اإلكراه على الجماع أو لصنوف أجرى من االعتداء واإليذاء” 
وإذا كان العنف ضد املرأة منتشرا في جميع أنحاء العالم، فإن األمر 
جطير يستدعي مراجعة حقيقية لبنية العالقات االجتماعية السائدة 

بين الرجال والنساء.

اعتبار  عالمي ووطني حول  توافق  بروز  األجيرة  السنوات  شهدت 
العنف املمار  ضد النساء انتهاكا لحقوق اإلنسان وتمييزا على أسا  

الجنس ومسا بحرية النساء.

وتحسين  النساء  مكانة  تعزيز  مجال  في  تقدما  املغرب  أحرز  وقد 
بموجب  نطاقها  وتوسيع  املكتسبات  هذه  تكريس  وتم  أوضاعهن، 
املقتضيات املتقدمة لدستور 2011 الذي يحظر كل أشكال التمييز 
ويمنع في فصله 22 املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي، في أي 
ظرف شخص وفي أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، جاصة أو عامة......

إال أن العنف الذي تتعرض له النساء ال يسمح لهن بالتمتع بالحقوق 
التي يكفلها لهن الدستور املغربي ومدونة األسرة وباقي التشريعات ذات 
الصلة.فهو إشكالية مجتمعية وظاهرة إنسانية مرضية أصبحت تؤرق 
املجتمع املغربي بكل فئاته وتنظيماته األسرية واملدنية واملؤسساتية، 
والتي تسجل التقارير تفاقمها وتعدد أشكالها ومصادرها... وقد نبهنا في 
الفريق االشتراكي مرارا إلى اتساع هذه الظاهرة واتخاذها ألبعاد جطيرة، 
مما يفرض تحمل كل الجهات ملسؤولياتها من أجل حماية املرأة املغربية 
ورد االعتبار لها وحماية مكتسباتها على مستوى مدونة األسرة وبعض 
التقدم الذي حققته بالدنا إلنصافها وفتح مجال املؤسسات في وجهها.

إن محاربة العنف ضد النساء يتطلب نفسا طويال وجرأة وارادة 
حقيقيتين بالنظر إلى فرص اإلفالت من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو 

العنف.

إذا كان من الثابت أن دستور 2011 رفع سقف الحقوق والحريات 
ونص في تصديره، الذي يعتبر جزء ال يتجزأ منه، على سمو املواثيق 
الدولية كما صادق عليها املغرب فور نشرها على التشريعات الوطنية، 
فإنه من الثابت أيضا أنه وضع إطارا معياريا وطنيا ملناهضة جميع 
أشكال العنف ضد النساء عن طريق إقرار املساواة واملناصفة وحظر 

التمييز بين الجنسين

مواجهة  دون  حال  الدستور  مقتضيات  تنزيل  في  التباطؤ  أن  إال 
أشكال العنف املتف�ضي، والذي أصبح يتخذ عدة أشكال في ظل أزمة 
القيم وليس أزمة النصوص التشريعية فقط، هذه النصوص التي إما 
ال تتالءم مع احتياجات املجتمع، وإما تتسم بعدم الجودة وصعوبة 

التطبيق.

في سياق هذا الفوران التشريعي، وبعد مخاض طويل وعسير تمثل 
في مبادرات حكومية مختلفة منها مشروع قانون أعدته كتابة الدولة 
في األسرة والتضامن والعمل االجتماعي سنة 2006، ومشروع قانون 
مناهضة العنف الزوجي الذي أعدته وزارة التنمية االجتماعية واألسرة 
والتضامن سنة 2008، جاءت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية 
يتعلق   103.13 قانون  بمشروع  الحالية،  الحكومة  في  االجتماعية 

بمحاربة العنف ضد النساء.

تأمين  في  املفعول  السارية  القانونية  الترسانة  محدودية  وأمام 
والحكومية  الدستورية  االلتزامات  وكذا  للمرأة،  الالزمة  الحماية 
والدولية، يأتي املشروع الحالي من أجل تمكين املغرب من نص قانوني 
من شروط  الدنيا  الحدود  بضمان  كفيل  وواضح  متماسك  معياري 
آليات  وإحداث  العنف  ضحايا  للنساء  القانونية  الحماية  وضوابط 

مؤسساتية ومندمجة للتكفل بالضحايا من النساء.

وقد نص املشروع على مقتضيات وتدابير جديدة لم تكن من قبل 
منصوص عليها في مختلف القوانين كمدونة األسرة والقانون الجنائي، 
كتجريم بعض األفعال، باعتبارها عنفا ضد املرأة كاالمتناع عن إرجاع 
الزوج املطرود من بيت الزوجية واإلكراه على الزواج واملسا  بحرمة 

جسد املرأة وتبديد أموال األسرة بسوء نية...

- تجريم كل صور التحرش الجن�ضي باملرأة وتشديد العقوبات إذا 
ارتكب الفعل من طرف أشخاص معينين، كزميل في العمل أو شخص 

مكلف بحفظ النظام أو أحد األصول أو املحارم...

ظروف  في  ارتكبت  إذا  األفعال  بعض  على  العقوبات  تشديد   -
محددة، كالعنف ضد املرأة الحامل أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور 

األبناء أو الوالدين.

- اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير املسطرية، كإبعاد 
أو منع  إلى السكن  أو إرجاع املحضون مع حاضنته  املعتدي،  الزوج 
القتراب من الضحية أو من سكنها أو األبناء أو جرد ممتلكات األسرة 

ومنع املعتدي من التصرف فيها...

املشروع يتحدث عن مجموعة من أنواع العنف التي تكون املرأة 
عرضة له كالعنف الجسدي الذي يتمثل في كل فعل أو امتناع يمس أو 
من شأنه املسا  بالسالمة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته 

أو مكان ارتكابه.

العنف الجن�ضي والذي يتمثل في كل قول أو فعل أو استغالل من 
شأنه املسا  بحرمة جسد املرأة ألغراض جنسية أو تجارية أيا كانت 
الوسيلة املستعمل في ذلك، العنف النف�ضي والذي يتجلى في كل اعتداء 
لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان سواء كان بغرض املس 

بكرامة املرأة وطمأنينتها أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.

أما العنف االقتصادي فيمكن تحديده من جالل كل فعل امتناع 
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عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أومن شأنه أن يضر 
بالحقوق االجتماعية أو االقتصادية للمرأة.

محلية  فروعا  تضم  وطنية  لجنة  إنشاء  على  املشروع  عمل  كما 
وجهوية داجل األقاليم املغربية تعنى بقضايا النساء ضحايا العنف.

الفصول  بعض  فإن  والسلبيات،  اإليجابيات  عن  النظر  وبغض 
قد تشكل مساسا ببعض الحقوق والحريات، منها مقتضيات الفصل 
1-448 التي جاءت فضفاضة وقد تؤدي إلى تأويالت قد تمس بحرية 
الرأي والتعبير، ألن التقاط الصور قد يكون بموافقة الشخص وربما 
إثر جالف أو تصفية حسابات يتم تقديم شكاية بحجة عدم املوافقة. 
كما أن تثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع الصور في األمكنة الخاصة قد 
يطرح إشكالية األمكنة الخاصة والعامة، وقد يجعل الشخص محل 
اتهام في أي وقت وحين. إضافة إلى أن بت التسجيالت أو املعلومات دون 

موافقة أصحابها قد يؤدي إلى بعض االنزالقات.

من جهة أجرى، فإن جريمة التحرش الجن�ضي املنصوص عليها في 
املادة 1-1-503 من املشروع ستواجه حتما بصعوبة التطبيق؛ إذ إن 
أي نص تشريعي متعذر التطبيق ال جدوى منه؛ بحيث كيف يعقل 
أن تتمكن املتحرش بها في الطريق العام من أن تتقدم بشكوى ضد 
من تحرش بها؟ إضافة إلى ذلك قد تفتح هذه املادة املجال لتفسيرات 
في  للزمالء  بالنسبة  وتأويالت مصدرها تصفية الحسابات، جصوصا 
العمل أو بمناسبة إرسال وتبادل الصور؛ إذ قد يرسل زميل في العمل 
صورة أو فيديو عبر “واتساب” أو أدوات التواصل االلكترونية في إطار 
الترفيه وتبادل املعلومات، ويفسر من طرف املتلقي على أن األمر يتعلق 
بإشارات جنسية أو ذات طبيعة جنسية، أو قد يتعلق األمر بإبداعات 
شعرية أو أدبية وقد تؤدي إلى املتابعة أحيانا جصوصا إذا اقترنت بعامل 
تصفية الحسابات والشكايات الكيدية، السيما وأن فئات عريضة من 
مستعملي أدوات التواصل ذات مستوى وعي متدني قد ال تقدر وال تفرق 
بين ما قد يمكن أن يكّيف على أنه أفعال أو أقوال أو تسجيالت أو رسائل 
هاتفية لها طبيعة جنسية، وقد يفهم منها أنها للترفيه والترويج فقط 

ويفهمها الطرف امجر على أنها تلميحات ذات طبيعة جنسية.

لذلك، وإلى حين تقديم التعديالت من طرف الفرق البرملانية لتجويد 
النصوص وتوخي حماية الضحايا مع االنتصار ملبدأ املحاكمة العادلة، 
نتمنى أال يصبح قانون محاربة العنف ضد النساء عنفا تشريعيا ضد 

الرجال والنساء على السواء.

وفي األجير، مهما تعددت املداجل في تفسير ظاهرة العنف ضد املرأة، 
إال أنه ال يمكن النظر إليها من زاوية واحدة، فالظاهرة معقدة ومتشابكة 
األمر الذي يتطلب الوقوف على مختلف املتغيرات املرتبطة بها، واملؤثرة 
فيها. إال أن أهم عامل يكمن في تأثير أساليب التنشئة ومن ثم ضرورة 
إعادة النظر في األساليب التربوية بما يتما�ضى وفق الحقوق اإلنسانية 
لكل فرد مهما كان جنسه. ولن يتم ذلك إال من جالل صياغة مفاهيم 

وأساليب تربوية تعزز مكانة كل فرد في الحياة االجتماعية سوى كان 

ذكرا أو أنثى، ونشر ثقافة السلم واألجوة والرأفة بين األفراد حتى تساهم 

املرأة والرجل في بناء الحضارة اإلنسانية.

ا-درداجلةدف يقداالتحا داملغ بيدللشغل:

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

الكلمة  أتناول  أن  للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  باسم  يشرفني 

بخصوص مناقشة مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمكافحة العنف 

ضد النساء بالجلسة العامة. إلبداء آراء ومالحظات الفريق بخصوص 

هذا املوضوع.

في البداية، البد من اإلشارة إلى أن الهدف من مشروع القانون، 
معياري  قانوني  من نص  املغرب  تمكين  هو  التقديم،  مذكرة  حسب 

متماسك وواضح كفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط 

مؤسساتية  آليات  وجلق  العنف  ضحايا  للنساء  القانونية  الحماية 

ومندمجة للتكفل، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان املواكبة 

املتاحة  الخدمات  مختلف  نحو  والسليم  الصحيح  والتوجيه  الالزمة 

والولوج إليها، مع الحرص على ضمان سرعة التدجالت ونجاعتها ملختلف 

الجهات املعنية بتطبيقه وإعماله، وذلك عبر وضع إطار مفاهيمي محدد 

ودقيق من شأنه مساعدة املتدجلين لتمييز وحصر األفعال والسلوكيات 

وآليات  هيئات  إحداث  مع  النساء،  ضد  العنف  مجال  في  الداجلة 

للتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف، وكذا إحداث آليات للتنسيق 

بين املتدجلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهم وتجريم 

بعض األفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا باملرأة.

بذاته ملنع  في تشريع قانون مستقل قائم  الدولة  التزام  ويتجسد 

العنف القائم املبني على النوع والذي من املفروض أن يكون قانونا 

شامال يغطي املنع والحماية والعقاب وجبر الضرر، ويجرم كل أنواع 

وأشكال العنف واملمارسات الضارة سواء في املجال الخاص املتعلق 

باألسرة أو في املجال العام املتعلق باملجتمع ككل.

ولإلشارة فإن نصف مشروع القانون الذي بين أيدينا تحيل على 

منظومة القانون الجنائي واملسطرة الجنائية ويترتب عن ذلك إدماج 

منها  جزءا  املواد  هذه  لتصبح  الجنائي  بالقانون  مباشرة  املواد  هذه 

وتذوب في مقتضياتها، ويبقى مضمونه يتجلى في تعريف العنف وآليات 

التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تبقى التسمية القانونية الصحيحة 

متم  القانون  "مشروع  االسم  يكون  أن  وكان حريا  قانون.  للمشروع 

ومعدل ملقتضيات مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالقضاء على 

العنف ضد النساء".
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السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

إننا في فريقنا االتحاد املغربي للشغل؛ البد أن نسجل مجموعة من 
املالحظات بخصوص هذا املشروع قانون، فمنها ما يلي:

اعتماد مجموعة من البرامج والقوانين، التي تهم مناهضة العنف 
املبني على النوع االجتماعي وحده ال يكفي، مادامت املصاحبة اإلجرائية 
والهيكلية لهذه القوانين الزالت معطلة، إلى حين توفر إرادة سياسية 
جادة للدولة للقطع مع كل أشكال العنف ضد النساء، و ما يؤكد غياب 
هذه اإلرادة هو الفشل الذريع الذي تمنى به كل البرامج املعتمدة من 

طرف الدولة على مدى عقود في هذا املجال؛

التصورات  إعداد  على  املغلقة  املكاتب  من جلف  اإلنكباب  لعل 
جبرا  إجراجها  على  واالقتصار  واملخططات،  العمل  وبرامج  القانونية 
أرض  بتنزيلها على  الكفيلة  اإلمكانيات  مراعاة  للخواطر وفقط، دون 
الواقع، ليفقدها )التصورات( روح الحياة. وبالتالي نكون أمام قوانين 

ولدت ميتة بعد مخاض طويل؛

كما وأننا نستغرب كيف أسهمت وزارة العدل، في صياغة وإعداد 
األدرى  وهي  الصيغة،  هذه  وفق  وإجراجه   ،103.13 قانون  مشروع 
بمكامن الضعف والقصور في منظومة العدالة بشكل عام، ومحدودية 
اضطالعها بأدوارها األصلية، فضال عن تلك الجديدة املنوطة بها، وفق 
مقتضيات املشروع الجديد، التي لن تكون إال عبئا إضافيا، يضاف إلى 

كاهل الجهاز القضائي املغربي، في ظل اإلكراهات الراهنة؛

وفي غياب تأهيل وتخليق وتطوير القطاع. بموازاة مع إطالق سياسة 
تحديثية شاملة لكل القطاعات األجرى، م ن أجل إعدادها وتأهيلها 
للمشاركة الفعالة، في تقوية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة 
كل أشكال العنف ضد النساء. فالواقعية تقت�ضي وضع القوانين بما 
يتناسب مع إمكانات تفعيلها وأجرأتها على أرض الواقع، أما االكتفاء 
باجترار النصوص القانونية دون تعبئة املوارد الكفيلة ببعث روح الحياة 
فيها، فهذا ضرب من الوهم والعبث. ويمكن التأكيد على ذلك من جالل 

املالحظات التالية:

النص تحدث عن مجموعة من امليات الخاصة بالتكفل بالنساء 
واألطفال، وهي عبارة عن جاليا مركزية ولجان وطنية وجهوية ومحلية، 
والداجلية  كالعدل  وإدارات  جهات  عدة  من  الوطنية  اللجة  تتكون 
والصحة والشباب واألمن الوطني والدرك امللكي ومندوبية السجون، 
الوطنية يجعل عملها صعب  اللجنة  الهائل من مكونات  الكم  وهذا 

التحقق؛

النص غير واضح في تحديد القصد بالتحرش الجن�ضي ولم يرسم 
حدودا واضحة لهاته الجريمة وإنما وضعها في قانون بعد أن غلفها 

بغالف سميك ال يكاد يوضح معاملها؛

إضافة إلى أن هذا القانون يكر  النظرة العقابية لظواهر اجتماعية 
من الصعب الحد منها أو التخفيف منها بالقانون، بل ال بد من نشر وعي 
اجتماعي وثقافة قيمية تعتمد األجالق والقيم، واحترام امجر، أكثر مما 

تعتمد على الخوف من القانون؛

غياب دور املجتمع املدني في النص، بحيث أصبح اليوم مطالب 
بقوة للقيام بدوره إلى جانب القانون في اإلسهام في بناء مجتمع متماسك 

يحترم امجرين ويحرص على عدم املسا  بهم على جميع املستويات.

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

إننا نرى في فريقنا االتحاد املغربي للشغل أن منطق التدبير السليم 
يقت�ضي بداية، توفير البيئة املناسبة للعمل املشترك، بدل القفز على 
ارتجال مشروع قانون  إلى  للوصول بسرعة  املنهجية األولى،  املراحل 
آلية  كانت  فإذا  املقدمات،  جنس  من  هي  بالبداهة  فالنتائج  مختل. 
اإلعداد مختلة، فإن الحصيلة بال شك ستكون متواضعة. كان من 
األولى على الدولة، أن تعيد بناء الثقة بين مرافقها ومرتفقيها من النساء 
ضحايا العنف، لتشجيعهن أكثر على تبليغ ما يتعرضن له من ممارسات 
منافية للكرامة اإلنسانية. مع توفير الحماية لهن، والتكفل بهن ودعمهن 

إن اقت�ضى الحال.

وفي اعتقادنا كانت أولى اإلشارات اإليجابية، في مسار بناء الثقة، 
هي إشراك املجتمع املدني والنقابات في بلورة مشاريع القوانين ذات 
الحساسية االجتماعية والثقافية، كهذا املشروع. فمن منطلق العمق 
حرّيا  كان  االجتماعي،  النوع  على  املبني  العنف  ملوضوع  املجتمعي 
بالسلطتين الوزاريتين أن تبادرا إلى إشراك املجتمع املدني، في إعداد 
مشروع قانون 103.13، وفق مقاربة تشاركية وتفاعلية، استنادا ملا 
أولته أسمى وثيقة في البالد، لهذا الشريك الحيوي من أدوار اقتراحية، 

تسهم في تدبير الشأن العام.

ولذلك، فإننا في فريق االتحاد املغربي للشغل نصوت ضد املشروع 
قانون.

ج-درداجلةدرجلوعةدالعللدالتقدري:

السيددال ئيس،

السيد6دالوزي 6،

العنف ضد  بمحاربة  املتعلق   103.13 رقم  قانون  مشروع  يعتبر 
النساء العنف القائم على أسا  الجنس شكال من أشكال التمييز، 
كما يؤكد على مبدأ "العناية الواجبة" لضحايا العنف، ويبادر إلى جلق 
انسجام بين اإلطار القانوني والسياسات العمومية املتعلقة بمكافحة 
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العنف ضد النساء، بجانب الحرص على تمكين النساء ضحايا العنف 
من سبل االنتصاف القضائية وغير القضائية.

-دIد-

وتوصيات  مالحظات  من  للعديد  االستجابة  يتوخى  مشروع  وهو 
اللجن األممية بخصوص العنف ضد النساء، ويساير ما ورد في دليل 
األمم املتحدة للتشريعات في مجال مناهضة العنف ضد النساء، كما 
اتفاقية مناهضة  في  الواردة  املبادئ  وتعبئة  وتنفيذ  تنزيل  في  يساهم 

جميع أشكال امليز ضد النساء التي صادق عليها املغرب.

كما يندرج ضمن سلسلة من القوانين التي تعمل من جهة على تنزيل 
الجنس،  التمييز بسبب  باملساواة وحضر  املتعلقة  الدستور  مضامين 
النساء  بين  الكاملة  املساواة  على  الذي نص   19 الفصل  وجصوصا 
والرجال في كافة الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والبيئية، بجانب املقتضيات الدستورية الضامنة للسالمة 

الجسدية واملعنوية لألشخاص.

فيه   103.13 رقم  قانون  مشروع  على  واملصادقة  التصويت  إن 
تفاعل إيجابي، ولو جزئيا، مع مطالب الحركة النسائية املغربية.

-II-

لم يفت القانون أن يستحضر جصوصية العنف الذي يستهدف 
النساء كجنس بجميع أشكاله وأنواعه، كما وضع إشكالية العنف ضد 

النساء في إطار التدابير الزجرية املعدلة ملقتضيات القانون الجنائي.

وللتذكير، فإن القانون الجنائي نفسه عرف في املدة األجيرة تعديالت 
في اتجاه حماية النساء من جميع أشكال العنف، من جالل اإلصالحات 

الجزئية التي حصلت فيه جالل العشر سنوات األجيرة.

ومشروع القانون هذا يأتي كذلك في إطار صيرورة بناء املدونات 
القانونية التي تكون املنظومة العامة والشاملة لحقوق اإلنسان.

ومن أعمدتها األساسية قانون العقوبات أو القانون الجنائي، الذي 
أصبح يتضمن بين ثناياه قوانين جاصة تستثنيه عن القواعد العامة 
الذي  الجنائية  املسطرة  قانون  بجانب  العقاب،  سياسة  تكون  التي 
ينتظره كذلك اإلصالح، باعتباره جوهر القانون املنظم للحريات في إطار 

سياسة واضحة.

-III-

قد يبدو من الوهلة األولى بأن مشروع القانون لم يستجب للعديد 
"الحلم" سيبقى ورشا  أن هذا  النسائية. ويظهر  الحركة  من مطالب 
مفتوحا ومسارا متطورا، على أساسه ينبني تطور الحركة الحقوقية 
منظومة  لتطور  املوازي  التاريخي  السياق  في  املغربي  التشريع  وتطور 
حقوق اإلنسان واندماجها في منظومة كونية تتفاعل بشكل قوي مع 

املبادئ املساواة الكاملة.

ورغم ما قد يشوب املشروع من نواقص، فهذا ال يقلص من أهمية 
املشروع، ما دام املشروع سيبقى جاضعا للتقييم، وسيجسد على أرض 
الواقع، مفرزا مكامن الخلل والضعف، والتي قد تستدعي تدجل املشرع 

مجددا لتصويبها وتقويمها.

وهذا ال يمنعنا من القول بأن هذا املشروع يعتبر إيجابيا في صيرورته 
وفي فلسفته ومنطقه.

وبالرغم مما قد نسجله من مالحظات أو مؤاجذات على مشروع 
قانون رقم 103.13 املتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ارتأينا من باب 

التفاعل اإليجابي املثمر، دعم مشروع قانون رقم 103.13.
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رحض دالجلسةدال ابعةدواألمبعيندبعدداملائة

التاميخ: الثالثاء 19 جمادى األول 1439هـ )6 فبراير 2018م(.

ال ئاسة: املستشار السيد حميد كوسكو ، الخليفة الثالث لرئيس 
املجلس.

التوقيت: ساعتان وعشر دقائق، إبتداء من الساعة الثانية والدقيقة 
األربعين بعد الزوال.

آدولداألعلال: مناقشة األسئلة الشفهية.

املستشامدالسيددحليددكوسكو ،دمئيسدالجلسة:

بسمدهللادال حلندال حيم،دوالصال6دوالسالمدعلىدأش فدامل سلين.

أعلندعندافتتاحدالجلسة.

السا 6دأعضاءدالحكورةداملحتررون،

السيداتداملستشاماتداملحتررات،

السا 6داملستشامونداملحتررون،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور، ووفقا ملقتضيات النظام 
الداجلي ملجلس املستشارين، يخصص املجلس هذه الجلسة ألسئلة 

السيدات والسادة املستشارين وأجوبة الحكومة عليها.

وقبل الشروع في تناول األسئلة الشفهية املدرجة في جدول أعمال 
أعطي الكلمة للسيد األمين إلطالع املجلس على ما جد من مراسالت 

وإعالنات.

الكلمة لكم السيد األمين.

املستشامدالسيددأحلددلخ يف،دأرينداملجلس:

شك ادالسيددال ئيسداملحترم.

السا 6دالوزماءداملحتررون،

السيد6دوالسا 6داملستشامينداملحتررون،

أودع فريق األصالة واملعاصرة لدى مكتب املجلس مقترح قانون 
يتعلق بالتصريح باملمتلكات.

املكلف  الوزير  بمراسلة من  املستشارين  رئاسة مجلس  وتوصلت 
كاتب  السيد  طلب  املجلس  جاللها  من  يخبر  البرملان  مع  بالعالقات 
الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء املكلف بالنقل 
ترتيب السؤالين املوجهين إليه مباشرة بعد قطاع إعداد التراب الوطني 
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة نظرا الرتباطه بالتزامات حكومية 

طارئة.

وبلغ عدد األسئلة التي توصلت بها الرئاسة إلى غاية يوم الثالثاء 

6 فبراير 2018:

- عدد األسئلة الشفهية: 16 سؤاال؛

- عدد األسئلة الكتابية: 15 سؤاال.

كما نحيط املجلس املوقر علما بأننا سنكون على موعد مع نهاية هذه 
الجلسة مع جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع 
قانون بتغيير القانون املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من 

صندوق التكافل العائلي، شكرا سيدي الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداألرين.

نستهل جدول أعمال هذه الجلسة بسؤال أول موجه لقطاع إعداد 
التراب الوطني والتعمير وموضوعه مآل تسوية بعض الدواوير بمقاطعة 
النخيل بمدينة مراكش، الكلمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 
االستقاللي للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال، تفضل السيد املستشار 

السيد عبد اللطيف.

املستشامدالسيددعبدداللطيفدأبدوح:

شك ادالسيددال ئيسداملحترم.

السا 6دالوزماءداملحتررين،

الزرالءداملحتررين،

السيددال ئيس،د

الدواوير  وضعية  وهي  أال  ومؤسفة  مؤثرة  بظاهرة  يتعلق  سؤالنا 
املهمشة والتي تعرف وضعية سيئة ال تتناسب والكرامة اإلنسانية، ذلك 
أن في مقاطعة النخيل بمراكش تعرف في الحقيقة وضعية جد مزرية 
وما فتئنا كل لحظة نثير هذا املوضوع نظرا ألنه بلغ السيل الزبى حقيقة، 
وأن الوضعية جد مأساوية ثم أنه الساكنة ما عرفاتش أشنو مصيرها؟ 
ما وضحاش الرؤية كاين تقريبا مجموعة ديال الدواوير من ضمنهم هاذ 
الدوار ديال اللباط والدوار ديال رميجات، اللي كيعطي واحد الصورة 

حقيقة ديال التوريث الجيلي للفقر.

ثانيا أنه مع الحكومة منذ بداية هذه الوالية، واحنا دائما كنثير هاذ 
املوضوع وكنتمناو أنه من جاللكم، السيد الوزير املحترم، اللي كنتمنى 
لك التوفيق والنجاح، أنه تكون إن شاء هللا �ضي حركة و�ضي حاجة 

إيجابية في هاذ املرحلة هاذ.

شكرا السيد الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.



عدد485 - 516جمادى امجرة14395 )55مار 20185( الجريدة الرسمية للبرملان ام6  

السيددعبدداألحددالفا�سيدالفه ي،دوزي دإعدا دالترابدالوطنيد
والتعليردواإلسكاندوسياسةداملدينة:

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

الفريق  عن  املحترمين  املستشارين  والسادة  للسيدات  شكرا 
االستقاللي للوحدة والتعادلية على طرحهم لهذا السؤال الهام، فكما 
إلنجاز  واملواكبة  املالي  الدعم  توفير  على  تعمل  الوزارة  إن  تعلمون 
حيث  صفيح،  بدون  مدن  الوطني،  البرنامج  في  املسطرة  العمليات 
استهدف هذا البرنامج بمدينة مراكش، الذي أعطيت انطالقته سنة 
تحسين  من  البرنامج  هذا  مكن  وقد  أسرة،  ألف   25 حوالي   ،2004
األوضاع السكنية لحوالي 19 ألف أسرة، سواء عن طريق إعادة الهيكلة 

أو الترحيل.

وقد تمت برمجة ساكنة هذه الدواوير موضوع سؤالكم، في إطار 
االتفاقية الخاصة بتمويل وإنجاز برنامج معالجة السكن الغير الالئق 
والتي مكنت من تحسين   ،2012-2011 الحضرية ملراكش  بالجماعة 

األوضاع السكنية لحوالي 8 ألف أسرة.

وفي إطار هذه االتفاقيات تمت برمجة 5 مراكز لالستقبال، إليواء 
حوالي 4200 أسرة، إال أن مشكل تعبئة عقار مركز االستقبال أوالد 
الكرن نظرا للنزاع الحاصل بين األوقاف والخواص حول هاذ العقار، 
ومركز االستقبال النزالة الذي يتواجد فوق منطقة سقوية، حال دون 
تسريع إنجاز املشروع وتهيئته حتى تتم عملية الترحيل دواري اللباط 

واملوجات.

فبالفعل هناك مشاكل، يتوجب علينا التغلب عليها، لكن هناك 
كذلك إنجازات، فبخصوص دوار جنان الحاج إعيش، فقد تمت برمجة 
ترحيله إلى مركز االستقبال عين السليم الذي تمت تهيئته من طرف 
شركة العمران مراكش، ونظرا الستنفاذ البقعة األرضية املخصصة 
لترحيل الدواوير التي عرفت الزيادة في عدد األسر، بقي هاذ الدوار في 

انتظار تعبئة العقار الالزم.

بهذه  القاطنة  عائلة   500 حوالي  ترحيل  وتيرة  تسريع  أجل  ومن 
الدواوير، عقدت لجنة اإلشراف وتتبع اجتماع تحت رئاسة السيد الولي، 
في نوفمبر املا�ضي، وتقرر جاللها إتمام مشاورات مع وزارة الفالحة من 
أجل دراسة إمكانية إسقاط الطبيعة السقوية ملركز االستقبال النزالة، 
وربط االتصال مع وزارة األوقاف من أجل تعبئة مركز االستقبال أوالد 
الكرن بعد إصدار الحكم النهائي لتسوية العقار موضوع النزاع، إضافة 

للبحث عن اقتناء عقارات أجرى تخصص إليواء هذه األسر.

كما تم عقد اجتماع تحت الرئاسة السيد الولي، األسبوع اللي فات، 
الشركاء إليواء حوالي  الالزم مع مختلف  العقار  البحث عن  ملواصلة 

2000 أسرة بمجموعة من الدواوير.

السيددمئيسدالجلسة:

انتهى الوقت، لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب، دقيقة 
ونصف.

املستشامدالسيددعبدداللطيفدأبدوح:

شك ادالسيددالوزي داملحترم.

أنه  حيث  ديالنا،  السؤال  نفس  هو  ديالكم  الجواب  أنه  حقيقة 
الوضعية فيها تأجيل، وتأجيل غير مبرر، ثم كتحدث على االتفاقية 
ديال 2011-2012، اليوم احنا في 2018، أين نحن من تسريع وتيرة 
اإلنجاز؟ ثم هاذ اإلنتظارية قاتلة جدا، هاذ النا  يوما عن يوم كيكثروا 
املشاكل ديالهم وكتصعاب الحلول كذلك، ألنه النا  راه موقفينش، 

رغم املجهودات كلها، راه يمكن كيتزاد حوايج أجرين.

فلذلك هاذ القضية ديال تسريع وتيرة اإلنجاز والوضوح مع النا  
يعرفوا غير املصير ديالهم، يعرفوا واش غادي يترحل؟ وال غادي يبقى 
تم؟ واش إعادة الهيكلة؟ واش التأهيل؟ واش إعادة اإلدماج؟ أي صيغة 
من هاذ الصياغ تكون مع النا  ومع املواطنين يعرفها، باش على األقل 

نسد الباب ديال التأويل وديال الضبابية واحد.

ثانيا، فيما يخص أوالد الكرن، قبل واحد 2 األسابيع طرحنا هاذ 
املوضوع على السيدة كاتبة الدولة وفي إطار اللجنة ناقشناه، هاذ أوالد 
الكرن عيينا ما نتسناوا الحكم ونتسناوا التطور ديال الدرجة ديال 
كان  مادام  قلنا  أحنا  املدة،  عليه  وغيطوال  راه غيصعاب  التقا�ضي 
االتفاق املبدئي تتبقى لنا واحد املسطرة أجرى اللي اسميتها نزع امللكية 
صافي، وتيبداوا النا  يشتغلوا بعد نحلو بها املشاكل، ونهار يبت القضاء 
تتبقى  موضوعيين  نكونا  موجودة،  فلوسو  يتخلص  العقار  مول  في 

املسطرة ديال نزع امللكية 87.00.

أما امن نبقاو تنتسناو واالنتظارية راه ما ابقاش مبرر لها.

شكرا السيد الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

ألحد  الكلمة  العقارات،  تقسيم  رجص  موضوعه  الثاني  السؤال 
املستشارة  السيدة  والتنمية،  العدالة  فريق  املستشارين من  السادة 

تفضلي.

املستشام6دالسيد6دك يلةدأفيالل:

شك ادالسيددال ئيس،

السا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،
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عدد من طلبات رجص تقسيم العقارات املحالة على لجنة الشباك 
الوحيد بالجماعة يتم رفضها دون األجذ بعين االعتبار جصوصية بعض 

امللفات.

لذا، نسائلكم، السيد الوزير، ما هي التدابير التي ستتخذونها لألجذ 
بعين االعتبار جصوصية بعض طلبات التقسيم؟

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيد6داملستشام6.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددوزي دإعدا دالترابدالوطنيدوالتعليردواإلسكاندوسياسةد
املدينة:

شك ادالسيد6داملستشام6داملحتررةدلتفضلكمدبإثام6دهذاداملوضوع.

املتعلقة  والصعوبات  اإلكراهات  ببعض  الوزارة  هاذ  من  فوعيا 
بعملية تقسيم العقارات، فإنها تعمل جاهدة على معالجتها في إطار 
القانونية  املنظومة  ومراجعة  الحضرية  للسياسة  شمولية  مقاربة 
املؤطرة ملختلف الرجص واألذن في ميدان التعمير على نحو ينسجم مع 

التطورات التي يعرفها املشهد العمراني ببالدنا.

لكن وجب التذكير، أن املشرع كان يهدف من جالل سن املقتضيات 
الخاصة بتقسيم العقارات في إطار القانون رقم 25.90 إلى تفادي بعض 
التقسيمات  انتشار  جالل  من  العمراني،  املشهد  على  السلبية  امثار 
السرية والعشوائية للملكية العقارية، مما يؤدي في غالب األحيان إلى 
القانونية،  الغير  العمرانية  العمليات  العشوائي وانتشار  البناء  تفاقم 

ال�ضيء الذي يكلف الدولة اعتمادات مالية هامة عند إعادة هيكلتها.

املحترمة  املستشارة  فالسيدة  سؤالكم،  في  ورد  ما  وبخصوص 
بكون اللجنة الشباك الواحد تستعمل املادة 60 من القانون املذكور 
لتبرير رفض كل الطلبات والرجص للتقسيم دون األجذ بعين االعتبار 

جصوصية كل طلب على حدى.

وجب التذكير في هذا الصدد أن املادة السالفة الذكر جاءت صريحة 
بخصوص عدم جواز اإلذن بتقسيم عقار داجل منطقة يباح فيها البناء 

بموجب وثيقة من وثائق التعمير.

كما تجدر اإلشارة أن القانون رقم 25.90 السالف الذكر والسيما 
املادة 58 منه، قد أجضع إلذن مسبق كل عملية بيع أو قسمة يكون 
هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار لبقع غير معدة للبناء، وذلك في 
حالة تواجد العقار موضوع التقسيم إما داجل الجماعات الحضرية 
واملراكز املحددة واملناطق املحيطة بها واملجموعات الحضرية واملناطق 
ذات الصبغة الخاصة، أو داجل كل منطقة تشملها وثيقة من وثائق 
التعمير موافق عليها، وعليه فإن كل تقسيم من غير إذن سابق يعتبر 

بمثابة مخالفة.

إذن، فمرحبا بجميع االقتراحات من أجل تحسين الترسانة القانونية 
ملعالجة بعض الخصوصيات واإلشكاالت التي ذكرتموها في سؤالكم، 

ولكن في إطار ضوابط قانونية واضحة.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب، تفضلي السيدة 
املستشارة.

املستشام6دالسيد6دك يلةدأفيالل:

شك ادالسيددالوزي دعلىدآوابكم.

صحيح أن تقسيم العقارات في املادة 60 من القانون 25.90 كينص 
على أن هذه الرجصة ال تمنح في منطقة يباح فيها البناء بموجب وثيقة 

من وثائق التعمير.

نحن نتفهم أن املشرع لحماية العقارات من التقسيمات العشوائية 
تصميم  فيها  واللي  للبناء  صالحة  هي  اللي  املناطق  في  التقسيم  منع 
الواحد  الشباك  لجنة  لكن  للتجزيئات،  فيها  يترجص  وباش  التهيئة، 
دون  الرفض،  هو  يعني  الجواب،  بنفس  الطلبات  جميع  مع  تتعامل 
األجذ بعين االعتبار جصوصية بعض الطلبات، فمثال الطلبات املتعلقة 
بالتقسيم الناتج عن عملية نزع امللكية من أجل املنفعة العامة وعملية 
تفويت عقارات تابعة للملك العمومي، نعطي أنا هنا مثل، طريق تهيئة 
أنجزت، عندنا واحد التقسيم ديال العقار إلى بقعتين، كيصبح عندنا 
تحصيل حاصل، ملي تنزلو هاذ الطلب هذا في لجنة الشباك الواحد يتم 
 )avis5défavorable, zone5constructible( الرفض، كيخسروا عليك

ولكن جاصنا نجبرو �ضي حل.

كذلك بالنسبة للعقارات املتواجدة في املناطق امهلة بالسكان ال 
مجال فيها إلحداث تجزيئات، يعني البنايات قائمة وكيجيوا إما ورثة 
وإما واحد النا  عندهم واحد البقعة في الشياع وكيبغيوا أنهم يقسموا 
هذا  أن  تنالحظو  هنا  ديالهم،  الرفض  ويتم  ديالهم  البنايات  هاذوك 
الفصل ما كياجذش بعين االعتبار بلي أن التقسيم جا بطريقة اجتيارية 

أو ال اضطرارية.

القانون نظم عملية التقسيم في عدد من املواد لكن هذه املواد فيها 
شوية ديال الغموض، وكتوضع واحد الصعوبات كبيرة أمام الراغبين في 
الحصول على رجصة التقسيم، وهذه الوضعية فعال كتشجع أصحاب 
العقارات إلى اللجوء إلى طرق غير قانونية لتقسيم عقاراتهم، وهناك من 

يلجأ إلى القضاء لتقسيم العقار.

السيددالوزي ،د

ال بد من إيجاد حل لهذه الصعوبات ألن التطبيق الحرفي للمادة 
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تقريبا  التقسيم  إذن  الحصول على  25.90 كيجعل  القانون  60 من 
مستحيل، لذا البد من إيجاد واحد املنظومة مشتركة باش نجبرو الحل.

ال يفوتني هنا باش نشير أن لجنة الشباك الوحيد في بعض األحيان 
في الترجيص ديال طلبات البناء تتماطل في البت في بعض امللفات وال 
تلتزم بما هو تقني، كأن يأجذ واحد امللف رأي موافق ثم يتم التراجع 
عنه ألسباب مجهولة أو مالحظات غير موضوعية وال عالقة لها بتصميم 

التهيئة، وهذا غير مقبول ألن الضحية يبقى هو املواطن.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيد6داملستشام6،دالوقتدانتهى.

لكم الكلمة إذا رغبتم في ذلك للرد على التعقيب في حدود بضع 
ثواني اللي تبقت لكم السيد الوزير، تفضل.

السيددوزي دإعدا دالترابدالوطنيدوالتعليردواإلسكاندوسياسةد
املدينة:

فقط ألقول أننا منفتحين على جميع االقتراحات اللي من شأنها 
تحسن الترسانة القانونية في اتجاه أجذ بعين االعتبار هذه الحاالت 

الخصوصية اللي ذكرتوا في السؤال ديالكم.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي ،دوأشك كمدعلىدرساهلتكمدفيدهذهدالجلسة.

اجتالالت  وموضوعه،  النقل،  لقطاع  موجه  املوالي  السؤال 
مجال تعليم السياقة وامتحان رجصة السياقة الكلمة ألحد السادة 
تفضل  السؤال،  لتقديم  واملعاصرة  األصالة  فريق  من  املستشارين 

السيد املستشار.

املستشامدالسيددرواليدعبددال حيمدالكارل:

شك ادالسيددال ئيس.

السا 6دالوزماء،

إجوانيدأجواتيداملستشامين،

السيددالوزي ،

عملت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك على مباشرة مجموعة من 
اإلصالحات املرتبطة أساسا بمجال السياقة، حيث تم إصدار مجموعة 

من القرارات التي تروم تصحيح االجتالالت التي يعرفها هذا القطاع.

من أجل ذلك نسائلكم السيد الوزير املحترم حول أسباب تعثر تنزيل 
هذه اإلصالحات.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددرحلددنجيبدبوليف،دكاتبدالدولةدلدىدوزي دالتجهيزد
والنقلدواللوآيستيكدواملاءدركلفدبالنقل:

شك ادالسيددال ئيس.

شك ادالسيدداملستشام.

بالفعل كما تفضلت، الوزارة عملت منذ إصدار القانون 52.05 على 
تنزيل العديد من املقتضيات في مجال تعليم السياقة، وبالفعل هذه 
املقتضيات كانت مرتبطة بدفتر تحمالت ديال اإلنشاء ديال املؤسسات 

والطرق ديالو وجات فيه واحد املجموعة ديال التعديالت

وأيضا بعقد برنامج الذي وقع مع 8 ديال املؤسسات ديال التمثيليات 
املحاور  ديال   4 فيه  واللي  السياقة  تعليم  ديال  قطاع  ديال  املهنية 
الرئيسية وفيه حوالي 14 إجراء مركزي، والتي تتفرع عنه مجموعة من 

اإلجراءات.

اليوم يمكن نقولو على أنه الحمد هلل هاذ عقد البرنامج وجاصة 
في امونة األجيرة عرف واحد التفاعل اللي كان تفاعل مجتمعي معه، 
ألنه وجد فيه مجموعة من التعديالت ومجموعة من اإلجراءات اللي 
حاولنا على أننا ابتداء من 2018 نبداو التنزيل ديالها، سواء تعلق األمر 
بالطريقة ديال التدريب، سواء تعلق األمر بالجانب ديال املؤسسات 
ديال تعليم السياقة أو أيضا الجانب اللي هو مرتبط باالمتحان كامتحان 
ديال رجصة ديال السياقة، واللي فيه تدابير اللي هي إجرائية مرتبطة 
اإلدارة  وأيضا  املدربون  السياقة،  تعليم  مؤسسات  ديال  باملنظومة 
الجانب اإلداري بمعنى الجانب التدبيري واللي حاولنا من جالله نزلو 
واحد املجموعة ديال املقتضيات إجرائية وقانونية اللي بالفعل تعيد 
االعتبار للرجصة ديال السياقة في املغرب وأيضا تعيد االعتبار للمنظومة 

ديال السالمة الطرقية كأهداف إستراتيجية.

واللي يمكن نقول من جالل الجواب أنه اليوم 25% ديال الحوادث 
ديال السير تيديروها الشباب اللي عندهم أقل من 25 سنة، بمعنى 
حديثي الحصول على الرجص ديال السياقة، وهذا هو اللي جعل أنه 
اإلجراءات اللي نزلنا في البداية ديال 2018 بعد ما وقع بعض الحديث 
عنها وقع أيضا بعض الحوار في هاذ املجال، جرجنا بواحد املجموعة 

ديال الخالصات اللي تتم�ضي في هاذ االتجاه.

شكرا السيد الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادلكم.
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الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

املستشامدالسيددرواليدعبددال حيمدالكارل:

شك ادالسيددالوزي .

تيعرف  القطاع  هاذ  باش  معكم  اإلصالحات،  في  معكم  احنا 
اللي  املنهجية  املنهجية، ألنه  املنهجية ضد  في  احنا  اجتالالت، ولكن 
عملتو كلها غير تشاركية ما شركتوش في األول املعنيين باألمر اللي هما 
حماية  حتى  وأيضا  السياقة،  تعليم  ديال  سيارة  ديال  األرباب  أهل 

املستهلك دابا نقولو نشرحو لك عالش؟

هاذ اإلجراء هذا أصبح جلى هاذ أرباب أرباب تعليم السياقة تيقوموا 
ما  أوال قبل  الوزارة، وهذا ما�ضي معقول جصكم  أمام  باحتجاجات 
تاجذوا القرار جص يكون قرار تشاركي نهار األول تقوموا معهم وتصنتوا 

لهم وتشوفوا أشنو تيقولوا في أمورك، هاذ ال�ضي ما كانش.

ثم أنه هذاك القرار اللي تاجذتو ضر بزاف بهاذ القطاع اللي هو ضر 
بهاذ األرباب ديال السيارة ديال التعليم إذن بقاو امن تيتشكاو، إذن 
غادي يكون عندهم إفال  ما بقى عندهم مصاريف ألنه العدد اللي 
حبستوه ديال الترشيحات حبستو العدد في واحد العدد قليل وامجل 

قليل والتنقيط هذوك اإلجراءات كلها ضرت بهم هما أوال.

ثانيا أنه هذاك التعريفة اللي درتوا التعريفة اللي عملتوها للمواطنين 
الفئة  واحد  قصيتوا  بزاف  رفعتوها  وملي  بزاف،  فيها  ارفعتوا  هذي 
االجتماعية اللي هي مستهدفة ألن شكون تيم�ضي ياجذ البيرمي؟ اللي 
تياجذ البيرمي بغى يخدم به وبغى يم�ضي يدير به أسرة ما كاين ال جدمة 
ال والو، غادي يتجه للبيرمي يديروا، أنتوما حبستوه درتوا ليه واحد 
الحصار، درتوا له واحد اإلجراء أنه ما يزيدش ماش غير 25 سنة وال 
30 سنة وال أسمو، إذن الهدف من النا  اللي تيمشيو للبيرمي اللي هما 
وباألجص هذيك التعرفة هما النا  اللي هما عندهم هشاشة، النا  
الفقراء، النا  اللي معندهومش، هذا ما جذيتوهش بعين االعتبار هاذ 

القضية.

إذن النهار فاش اجذيتو القرار ديال التعرفة، التعرفة رفعتوا فيها، 
ضريتو املستهلك اللي هو النا  اللي هما معنيين باألمر اللي هما غادين 

يمشيو للبيرمي غادي يخدموا به.

إذن الفقراء فئة كبيرة من املجتمع اللي هي ضرت، تضرر كبير، 
وطلبنا منكم ملي كنت معكم في اللجنة ديال إعداد امليزانية 2018 كنا 
قلنا لكم ديروا طوروا القطاع بمعنى ديروا واحد الحلبة تكون عندها 
آليات ديال املراقبة وتكون يعني أفضل من هاذ اإلجراءات اللي غادي 
تكون فيها يعني مخلة بهذوك عباد هللا اللي هما مستهدفين ديال الفقراء.

لهذا، السيد الوزير، تنظن أنه العملية جصكم تعاودوا فيها النظر 
ال بالنسبة لألرباب وال بالنسبة للمعنيين باألمر.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد كاتب الدولة للرد على التعقيب، تفضل.

واللوآيستيكد والنقلد التجهيزد لدىدوزي د الدولةد كاتبد السيدد
واملاءدركلفدبالنقل:

شك ادالسيددال ئيس.

السيد املستشار، في إطار غير املعطيات اللي عندك على أية حال هي 
معطيات اللي تنقبل جزء منها، لكن غير باش نوضح لك، أنا ما جبتش 
�ضي حاجة من را�ضي، أنا درت عقد برنامج موقع مع 8 ديال الفيدراليات 

ديال تعليم السياقة، موقع فيه هاذ األمور.

اللي قلت جاوا أمام الوزارة تيقولوا هما أنهم ال تمثلهم أي هيئة 
مهنية، وهاذوك أنا تحاورت معهم على أسا  أنه اليوم من درنا 2014 
وقعوا 35% ديال املؤسسات جديدة، فتحت ألن القطاع بالفعل قطاع 
مفيد ومربح، وهاذوك 35% تيقول لك احنا ما تيمثلنا حد جلست 

معهم.

األمر الثاني درت معهم لقاء في شتنبر في إطار التشاركية باش نزلوا 
ذاك ال�ضي، األمور اللي تكلمت عليها ديال األسعار، األسعار طلبنا من 
املهنيين باش ما نمشيوش نديرو مغالطات، طلبنا من املهنيين يعطيونا 
   )le minimum( املقترحات ديالهم، في البيرمي املقترحات اللي جاتني
3400 درهم )le maximum( 4800 درهم، غير باش نكونو واضحين، 
أنا كوزير درت )le minimum( على حسب الساعة بمعنى أنه املقترحات 

.)le minimum( املهنيين أنا درت

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

السؤال الثاني موضوعه، تجديد سيارة تعليم السياقة باملغرب، 
لبسط  والتنمية  العدالة  املستشارين من فريق  السادة  الكلمة ألحد 

السؤال، تفضل.

املستشامدالسيددالحسيندالعبا ي:

شك ادالسيددال ئيس.

السا 6دالوزماء،

السيداتدوالسا 6داملستشامين،

السيددكاتبدالدولةداملحترم،

أقدمت وزارتكم على اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والخطوات، 
عدة  من  يشكو  الذي  باملغرب،  السياقة  تعليم  قطاع  إصالح  بغية 
باملغرب،  املمنوحة  السياقة  رجصة  مصداقية  على  أثرت  أعطاب، 
فحظيرة سيارات مدار  تعليم السياقة في وضعية متهالكة وفي حاجة 
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ماسة إلى تجديدها، ولكن بدعم من الدولة بدعم من وزارتكم.

يمكن  ما  حول  املحترم،  الدولة  كاتب  السيد  نسائلكم،  لذلك، 
لوزارتكم القيام به في هذا الجانب.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد كاتب الدولة لإلجابة على السؤال.

واللوآيستيكد والنقلد التجهيزد لدىدوزي د الدولةد كاتبد السيدد
واملاءدركلفدبالنقل:

شك ادالسيددال ئيس.

شك ادالسيدداملستشامداملحترم.

بالفعل، كما تفضلت، املوضوع ديال تعليم السياقة وإضافة على 
ذاك ال�ضي اللي تكلمت عليه في السؤال األول، يمكن نقولوا على أنه 
هاذ القطاع بالفعل تيحتاج منا أننا نديرو فيه إجراءات مجددة، وهذا 
عالش عقد البرنامج اللي قلت فيه 4 ديال املحاول و14 إجراء، الهدف 
منه الرئيس أنه كان يعطي دفعة ودينامية جديدة باش تعليم السياقة 

يكون مرتبط بالسالمة الطرقية باإلضافة إلى التكوين والتعليم.

اإلجراء بالفعل مادام تكلمتوا على التجديد ديال الحظيرة، اإلجراء 
اللي هو املحور الثالث في عقد البرنامج، باإلضافة إلى دفتر التحمالت 
ديال إنشاء املؤسسات في البند ديالو 15 تيتكلموا على تجديد الحضيرة، 
اللي بالفعل تبين على أنه أكثر من 85% ديال الحظيرة الوزن الثقيل 
بالنسبة لتعليم السياقة هي حظيرة متهالكة، ولألسف، يمكن نقول، 
درنا تعديل من طرف الوزارة في القانون املالي في 2015، 2016 و2017 
مرة ما تيدوزش في املالية، مرة ما تيدوزش في البرملان، لكن والحمد هلل، 
في 2018 ألول مرة هاذ القطاع، وعطفا على ما قلت للسيد املستشار، 
ألول مرة القطاع يحظى بدعم ديال تجديد الحظيرة وجاصة الوزن 
الثقيل، بمعنى أنه في 2018 راه احنا غادي ندعمو هاذ تجديد الحظيرة 
على أسا  أنه هاذ املدار  ديال تعليم السياقة تستفد من الدعم باش 
تجدد األسطول ديالها، باش يكون بالفعل أسطول يرقى إلى مستوى 

مدار  السياقة املغربية.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشامدالسيددالحسيندالعبا ي:

شكرا السيد كاتب الدولة على التوضيحات ديالكم في هاذ الجانب.

احنا في فريق العدالة والتنمية جاء السؤال ديالنا اللي تطرح ألن هاذ 
القطاع هذا له عالقة بحياة وسالمة املغاربة، له دور كبير في تقليص 
الدراسات  أو جل  الدراسات  أن جميع  السير، جاصة  عدد حوادث 
املنجزة ال من طرف املكاتب الخاصة وال من طرف وزارتكم تؤكد بأن 
للعنصر البشري نسبة كبيرة في وقوع حوادث السير، وبنسبة كتجاوز 

.%80

جميع املتدجلين في هاذ القطاع، السيد كاتب الدولة، يؤكدون على 
أنه بالفعل يشكو من عدة أعطاب، األهم ديالها هي ضعف التكوين ال 
النظري وال التطبيقي، عدم احترام مؤسسة تعليم السياقة للقانون 
جابت  واللي  عليها،  تحدثنا  اللي  السيارات  ديال  املتهالكة  والوضعية 
األغلبية الحكومية جابت مقترح ديال التعديل في قانون املالية 2018، 
والتي تم يعني املصادقة عليه، وامن غادي يخرج لحيز الوجود من أجل 
التجديد، واللي وردت فيه مبالغ مهمة كتراوح ما بين 95 ألف درهم 

و150 ألف درهم.

هاذ اإلصالح هذا بدا مع الحكومة السابقة، بحيث تم التوقيع ما 
بين الوزارة ديالكم واملهنيين على برنامج مشترك جالل سنة 2014، 
املهنيين يؤاجذون عليكم على أن ورد به مجموعة من اإلجراءات اللي تم 
التحقيق ديالها هي 14 إجراء، امن اإلصالح املعلن عنه مؤجرا واملتمثل 
في دفتر التحمالت جاء واضحا، جاء لتطوير هذا القطاع، لكن بعض 

املهنيين يعتبرونه مجحفا سيؤدي إلى إفال  العديد من مؤسساتهم.

القطاع  هذا  بإصالح  باإلسراع  الوزير،  السيد  نطالبكم،  لذلك، 
املهم، طبعا مع اعتماد املقاربة التشاركية مع املهنيين الجادين والذين 
يريدون اإلصالح وعدم التراجع إلى الوراء من أجل إرجاع املصداقية 

والثقة إلى رجصة السياقة املمنوحة من طرف هذه املدار .

وشكرا السيد الوزير.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة إذا رغبتم في ذلك السيد كاتب الدولة للرد على التعقيب 
في حدود الوقت املتبقى.

واللوآيستيكد والنقلد التجهيزد لدىدوزي د الدولةد كاتبد السيدد
واملاءدركلفدبالنقل:

شك ا.

الصحافة،  هو  التراجع  هاذ  نقول  ما  باش  امجر  من  نبدا  غير  ال 
ولألسف املغربية، ال زالت تتعامل في عمومها بواحد الطريقة اللي هي 
جاصة، هي من اللي كيبان ليها في �ضي واحد تت..، هي الصحافة هي 
التي تؤكد، كتقول لك أودي جاص تفتح الحوار، تفتح النقاش، وتدير 
وتدير، ولكن عندما تفتح الحوار وتفتح النقاش وكتخرج باملخرجات 
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ديال الحوار وديال النقاش وكتعمل على التنزيل ديالها، تتولي تتراجع 
وتتنازل ووو إلى آجره من املصطلحات التي ال داعي ألن أعقب عليها.

الذين  املهنيين  مع  الحوار  دائما  كان  أنه  هو  مهم،  هو  اللي  لكن 
يمثلون القطاع، وال شك أن عقد البرنامج ما وقعتوش لرا�ضي، وقعتو 
مع املهنيين، مع 8 ديال الهيئات، وجاوا جوج هيئات الحقا قال لك ما 
وقعناش، ولكن دجلنا، احنا قابلين، والوا 10 ديال الهيئات، أنا ملتزم 

بعقد برنامج.

أنا اليوم من اللي جرجت هاذ اإلجراءات أطبق ما تم االلتزام به في 
إطار عقد البرنامج، إذن إلى اإلجوان كيقولوا القطاع أش فيه وفيه وفيه 
إلى آجره، وبغاوا نراجعوا عقد البرنامج أنا مستعد نراجع عقد البرنامج 

بما فيه املصلحة ديال القطاع، باش نكونوا واضحين.

فاليوم القطاع الحمد هلل هو على سكة اإلصالح، لكن كأي إصالح 
القطاع،  ريع  من  يستفيدون  كانوا  الذين  لإلصالح  مناهضون  هناك 
ونحن نقول لهم انتهى زمن الريع في قطاع تعليم السياقة، واللي بغا 

السالمة الطرقية للمغاربة يتفضل يدجل معنا في اإلصالح.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شكرا لكم السيد كاتب الدولة، أشكركم على مساهمتكم في هاذ 
الجلسة.

وموضوعه  الوطنية،  التربية  لقطاع  موجه  األول  للسؤال  ننتقل 
شواهد التعليم الخاص املعتمد والتعليم الخاص املرجص له، الكلمة 
ألحد السادة املستشارين من فريق العدالة والتنمية لتقديم السؤال، 

تفضل.

املستشامدالسيددعبددالك يمدلهوايش ي:

بسمدهللادال حلندال حيم.

شك ادالسيددال ئيس،

السا 6دالوزماء،

السا 6داملستشامونداملحتررون،

في البداية ال يسعني إال أن أهنئ السيد الوزير بالتعيين الجديد على 
رأ  قطاع التربية والتكوين، ونتمنى لكم التوفيق في إصالح التراجعات 
التي تمت جالل سنوات جلت، نتمناو هللا تعالى يوفقكم، هذا ما نملك 

أن ندعو معكم.

لكن السؤال ديالنا، السيد الوزير، هو حول قيمة شواهد التعليم 
الخاص املعتمد والتعليم الخاص املرجص له في التكوين املنهي املتعلقة 

بالتكوين املنهي.

سؤالنا حول ما هي آفاق التكوين املنهي في القطاع الخاص؟ وما هي 

التدابير واإلجراءات التي ستتخذونها إلصالح هذا الواقع ما بين شواهد 
التكوين املنهي املرجص له والتكوين املنهي املعتمد؟

شكرا لكم.

السيد الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة للسيد كاتب الدولة لإلجابة على السؤال.

السيددرحلددالغ ا ،دكاتبدالدولةدلدىدوزي دالتربيةدالوطنيةد
والتكوينداملنهيدوالتعليمدالعاليدوالبحثدالعلليدركلفادبالتكويند

املنهي:

بسمدهللادال حلندال حيم.

السيددال ئيس،

السا 6داملستشامين،

أوال تنشكركم على هذا السؤال اللي مهم جدا، نظرا ألن جاصو 
يوضح واحد اللبس عند مجموعة ديال الشباب املتدربين، غير ابغيت 
نشير بأن التكوين املنهي الخاص أصبح شريك مهم جدا للدولة في السنين 
األجيرة، حيث أننا اليوم تنتوفروا على 1276 مؤسسة ديال التكوين 
 76000 زهاء  وكيخرجوا  معتمدة  مؤسسة   416 منها  الخاص،  املنهي 

متدرب ومتدربة، منهم 41000 متدرب اللي عندهم الشواهد املعتمدة.

هناك قانون 13.00 هو اللي تيحدد كيفية الترجيص وكيحدد طبعا 
كيفية االعتماد وفق دفرت ديال التحمالت ونصوص تنظيمية أجرى.

تنبغي نقول بأنه الشواهد هي من ناحية القيمة العلمية راها تقريبا 
بحال بحال، كنبغي نشير بأنه كذلك 53% من املتدربين ديال القطاع 

الخاص هما معتمدين، و47% هما غير معتمدين.

من جهة أجرى كيخص واحد اإلشارة مهمة هو أن أغلب املسالك 
اللي مهمة واللي املتدربين يقدروا يولجوا فيها للمؤسسات العمومية هي 
معتمدة، في حين أن املسالك غير املعتمدة هي الخريجين ديالها ما�ضي 
بالضرورة يخدموا في املؤسسات العمومية نظرا ألنهم كيقدروا يخلقوا 
فرص الشغل براسهم عن طريق التشغيل الذاتي أو عن طريق بعض 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وهي املهن ديال الفصالة وديال الحالقة 

وديال الخياطة.

إذن، السيد املستشار املحترم، هذا اللي كاين، ولكن إذا كاين أي 
مشاكل اللي نقدرو نتعاونو عليها ونفكوها في املستقبل.

بغيت نشير كذلك بلي أنه راه احنايا تنفكرو إن شاء هللا من مور 
ما يخرج القانون إطار ديال التربية والتكوين أننا نحينو القانون 13.00 
باش أننا ندفعو كل أو جل املؤسسات ديال التعليم املنهي الخاص أنها 
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تولي معتمدة كي تتيح للمتدربين نفس الفرص اللي عند الخريجين ديال 
القطاع العام.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددكاتبدالدولة.

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشامدالسيددعبددالك يمدلهوايش ي:

أشك دالسيددالوزي دعلىدهذهدالتوضيحات.

فعال نلتقي في أمور هي أن شواهد التعليم أو شواهد التكوين املرجص 
له أنها تختلف عن شواهد التكوين بالنسبة للمعتمد، أهم اجتالف هو 
أن هذه ال تتيح له العمل في مؤسسات الدولة، بينما شواهد التعليم 

والتكوين املعتمد أنه تتيح له املشاركة في مباريات التوظيف العمومي.

لكن هنا بغيت السيد الوزير نالحظ معكم واحد املالحظة هي فيما 
يتعلق بالتسمية املوضوعة على واجهات هذه املؤسسات حتى يكون 
املتدربون على بينة من أمرهم قبل أن يلتحقوا بمؤسسة معينة، البد أن 
تكون التسمية عندما نتحدث عن كونها معتمدة البد أن جميع الشعب 
تكون فيها معتمدة، ألن أحيانا تتكون الكلمة تما معتمدة ولكن شعبة 
واحدة هي املعتمدة، أما باقي الشعب فليست معتمدة، وهذا كيشكل 

واحد التشويش على املتدربين.

األمر الثاني، هو السيد الوزير بالنسبة للتكوين املنهي املرجص له أنه 
ال يتيح مساهمة الدولة، بينما التكوين املنهي املعتمد الدولة تتساهم 
في تكوين املتدربين بحوالي 4000 درهم، وإن كان هذه مناسبة السيد 
الوزير وأنتم اليوم جئتم لهذا القطاع أن تعجلوا بصرف مستحقات 
مؤسسات التكوين املنهي، واللي هي متأجرة تقريبا بعضها منذ 2014، 

كنتمنى أن هذه العملية تسرعوا بها.

لكن املوضوع األجير اللي بغيت نشير له هو فيما يتعلق بامتحانات 
التخرج لم ال اليوم وكاين قرار سابق السيد الوزير في املوضوع، هو أنه 
جميع مؤسسات التكوين املعتمد وهنا غادي ندمجو حتى املرجص لها، 
أنها تصبح طلبتها أو متدربيها يشاركون في امتحانات التخرج، وبالتالي 
الشهادة املسلمة لهم ستتيح لهم جميع ما يتاح ألقرانهم أو زمالئهم في 

القطاع العمومي.

شكرا لكم السيد الوزير.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة للرد على التعقيب السيد كاتب الدولة، تفضل في حدود 
الوقت املتبقى.

السيددكاتبدالدولةدلدىدوزي دالتربيةدالوطنيةدوالتكوينداملنهيد
والتعليمدالعاليدوالبحثدالعلليدركلفادبالتكوينداملنهي:

شك ا.

دفتر التحمالت تنتفق معك السيد املستشار املحترم، دفتر التحمالت 
يوجب على كل مؤسسات التكوين املنهي الخاص أنها تحط في اليافطات 
ديالها وفي جميع الوثائق املتعلقة بها إن كانت معتمدة أو فقط مرجص 

لها.

إضافة إلى هذا كتابة الدولة عندها في )le site web( ديالها الالئحة 
ديال جميع املؤسسات املرجص لها واملعتمدة، باإلضافة إلى املديريات 

الجهوية اللي رهن إشارة النا  عندها هاذ ال�ضي.

ابغيت غير نقول أن 800 عملية مراقبة تمت في 2017، باش نتأكدو 
بأن واش فعال هاذ املؤسسات تتحترم الشروط أو ال ال، وذلك حماية 

للمتدربين في املسار ديالهم.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

السؤال الثاني موضوعه الحكامة في تدبير قطاع التعليم، الكلمة 
والتعادلية  للوحدة  االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد 

لتقديم السؤال. تفضل السيد الرئيس.

املستشامدالسيددعبددالسالمداللبام:

شك ادالسيددال ئيس.

السا 6دالوزماء،

األجواتدواإلجو6داملستشامينداملحتررين،

السيددالوزي ،

سؤال الفريق االستقاللي اليوم هو الحكامة في تدبير الحقل التعليمي، 
وهو سؤال كبير وشاسع ومتشعب، وللفريق االستقاللي الثقة الكاملة 
في شخصكم، ألنكم ابن الدار، وهي مناسبة لنبارك تعيينكم على رأ  

هذه الوزارة الحساسة التي ابتليت بتغيير الوزراء ساعة بعد األجرى.

فأظن أنكم تتابعون ومنغمسون كذلك في هموم التعليم ورجالته، 
وتعرفون األهمية التي أعطاها وأوالها جاللة امللك نصره هللا للحقل 
التعليمي لرجال التعليم، مفاق التعليم ومدى أهميته في تنمية املجتمع، 
فماذا أعددتم رغم املدة القصيرة القصيرة جدا التي توليتم، موفقين إن 

شاء هللا؟

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.
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الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

املنهيد والتكويند الوطنيةد التربيةد وزي د أرزازي،د سعيدد السيدد
والتعليمدالعاليدوالبحثدالعللي:

شك ادالسيددال ئيسداملحترم.

شك ادالسيدداملستشامداملحترم.

أنا بدوري أريد أن أشكركم على هاذ الكلمة الطيبة تجاهي، وأيضا 
والقتراحاتكم  لكم  واإلنصات  معكم  لالشتغال  استعدادي  عن  أعبر 

للنهوض بهاذ املنظومة الحيوية املهمة.

التربوية عموما وتجويد حكامتها على  بخصوص إصالح املنظومة 
التوجيهات  انطالقا من  أنه  البداية  في  أود اإلشارة  وجه الخصوص، 
امللكية السامية، وانسجاما مع مضامين الرؤية اإلستراتيجية إلصالح 
2015-2030، وتماشيا مع مقتضيات البرنامج الحكومي لهذه الوالية 
التشريعية، ركزت الوزارة كل إمكانيتها املادية والبشرية على مجموعة 

من األولويات التي أدرجتها في مخططها التنفيذي ل2021-2017.

من بين هذه األولويات 3 توجهات كبرى، وهي:

تحقيق اإلنصاف وتكافئ الفرص في ولوج التربية والتكوين؛

والتكوين،  التربية  جودة  وتحسين  البيداغوجي  النموذج  تطوير 
وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين، وتحقيق التعبئة املجتمعية 

حول هاذ اإلصالح.

فيما يتعلق بااللتقاء بالحكامة، كما قلتم السيد املستشار املحترم، 
الحكامة هو موضوع شاسع وكبير وسأحاول للتطرق له من هذه الزاوية.

فقد تم تحقيق مجموعة من األهداف، من بينها التعزيز الالمركزية 
املؤسساتية  الكفاءة  من  الرفع  ثم  املنظومة،  تدبير  في  والالتمركز 
تحقيق  ذلك  في  بما  البشرية  باملوارد  واالرتقاء  الجهوية  لألكاديميات 
التوازن في توزيعها مجاليا ووظيفيا، تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء 

حول املدرسة املغربية وتقوية نظام املعلومات، التربية والتكوين.

كما في علمكم، السيد املستشار املحترم، أنه تم تشكيل لجنة وزارية 
بموجب مرسوم، الذي ستنكب وتواكب تنزيل هذه املقتضيات وهذا 
املشروع، وكذلك كما تعرفون سيشكل قانون اإلطار الذي يوجد حاليا 
قيد املصادقة آلية تشريعية ملزمة من شأنها ضمان استمرارية اإلصالح 

وتعزيز فرص نجاحه.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

الكلمة لكم السيد املستشار في إطار التعقيب، تفضل.

املستشامدالسيددعبددالسالمداللبام:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددالوزي ،د

باقي أعضاء  ال نشك في حنكتم وكفاءتكم، وأعجبت شأني شأن 
الفريق بالنقط الثالث التي ستولونها اهتمامكم الكبير، وأول نقطة–
والوقت يداهمني–هو اإلنصاف، عندما يشعر رجل التعليم بأن الوزارة 
في محاربة  املناهج،  في  التعيين،  في  املهام،  توزيع  في  منصفة وعادلة 
إصالح  في  إيجابية  وجد  إيجابية  جطوة  سنخطو  أننا  أظن  الحكرة، 

التعليم.

اليوم، السيد الوزير، راه اللي قاتل التعليم هو الحكرة، هو الغبن، 
إلى  إن شاء هللا،   ،2030 هنا ل  اإلستراتيجية من  الرؤية  هاذ  وقلت 
استطعنا غير ننظفو ونأهبو النا  باش يصلحوا راه أحنا غادي نكونو 

مصلحين وغنصلحو املنظومة التعليمية.

راه ما يمكنش نصلحو أو نحاربو الفساد بآليات الفساد، ما يمكنش 
نصلحو وعندنا النا  اللي تيحاربوا اإلصالح، تنشوف التعيينات في 
مدراء األكاديميات، تنشوف التعيينات في املدراء اإلقليميين، تنشوف 

عدة عناصر.

لنا أمل في اجتهادكم وسنكون بجانبكم إن شاء هللا.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

الكلمة لكم السيد الوزير للرد على التعقيب في إطار الوقت.

العاليد والتعليمد املنهيد والتكويند الوطنيةد التربيةد وزي د السيدد
والبحثدالعللي:

شك ادالسيدداملستشامداملحترم.

كما قلت في البداية، نحن مستعدون، نحن منصتون القتراحاتكم، 
ونجاح هاذ املنظومة هو مرتبط بتعبئة الجميع، بانخراط الجميع، هذه 

قضية وطنية، قضية تتجاوز قطاع التربية والتكوين، قضية مجتمع.

إذن، إن شاء هللا، في إطار تحاوري مع املعنيين سنجد الحلول لهذه 
املشاكل.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي ،دانتهىدالوقت.

السؤال الثالث موضوعه الخصاص الحاصل في مراكز التكوين املنهي 
ومعاهد التكنولوجية التطبيقية من التجهيزات، الكلمة ألحد السادة 
املستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال، تفضل السيد الرئيس.



عدد485 - 516جمادى امجرة14395 )55مار 20185( الجريدة الرسمية للبرملاناام6  

املستشامدالسيددربامكدالسباعي:

السيددال ئيس،

السيد6دوالسا 6دالوزماء،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

أعدادا  سنويا  تجلب  املنهي  التكوين  مراكز  أن  فيه  الشك  مما 
هائلة من الطلبة، جاصة من ذوي األسر املتوسطة والضعيفة، بغية 
الحصول على تكوين يؤهلهم لالندماج بسوق الشغل، إال أنه، مع كامل 
األسف، هناك بعض األقاليم ال تتوفر على مؤسسات التكوين املنهي، 
األمر الذي يزيد من معاناة الطلية وذويهم، عالوة على أن العديد من 
مؤسسات التكوين املنهي تفتقر إلى املعدات والتجهيزات الضرورية التي 
تساعد الطلبة في الدرو  التطبيقية، مما ينعكس سلبا على تكوينهم 
وتنقيلهم، وهو ما يفسر االجتالالت القائمة بين متطلبات سوق الشغل 

وبين تكوينات العديد من املتخرجين العاطلين.

وعليه، نسائلكم السيد الوزير املحترم، ما هي التدابير املتخذة من 
طرف الحكومة للنهوض بقطاع التكوين املنهي ليستجيب لسوق الشغل؟

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

الكلمة لكم السيد كاتب الدولة لإلجابة على السؤال.

السيددكاتبدالدولةدلدىدوزي دالتربيةدالوطنيةدوالتكوينداملنهيد
والتعليمدالعاليدوالبحثدالعلليدركلفادبالتكوينداملنهي:

بسمدهللادال حلندال حيم.

السيددال ئيس،

السا 6داملستشامين،

تنشك كمدعلىدهذادالسؤالدهذاداملهم.

في الشق األول كتابة الدولة بواسطة املكتب الوطني للتكوين املنهي 
واملعدات  التجهيزات  جميع  بتوفير  تقوم   )OFPPT( الشغل  وإنعاش 
البنيات  تأهيل  على  باستمرار  تعمل  كما  اململكة،  ربوع  عبر  الالزمة 

التحتية والتجهيزات والوسائل البيداغوجية.

فقط في 2017 تم رصد 192 مليون ديال الدرهم من طرف مكتب 
جميع  تجهيز  أجل  من  للتجهيزات،  الشغل  وإنعاش  املنهي  التكوين 

املؤسسات.

بين  ما  مؤسسة،   2036 على  نتوفر  املغرب  في  بأنه  اإلشارة  أريد 
القطاع العام والقطاع الخاص، 657 منها في القطاع العام، 356 منها في 
)OFPPT( كذلك هناك وزارة الشباب والرياضة، هناك وزارة الفالحة، 
هناك وزارة الصناعة التقليدية ووزارة السياحة، باإلضافة إلى 1276 

اللي تكلمت عليها من قبل ديال القطاع الخاص.

كذلك جاصنا نعرفو بأن املغرب الحمد هلل مواكب جميع التطورات، 
ألن املهم ما�ضي هو التكوين والتدريب، املهم هو أن الشباب املتدرب 
جاصو يلقى فرص ديال الشغل، لهذا تم إحداث العديد من املؤسسات 
ملواكبة التطورات اللي تعرفها البالد، فهناك مثال مؤسسة جاصة ب 
)l’Automobile( في القنيطرة، هناك في الدار البيضاء الطيران، هناك 
في جهات أجرى السياحة، هناك معاهد جاصة بالفالحة، هناك معاهد 
جاصة بالطاقات املتجددة، ونظرا لكون املغرب أصبح رائدا في هذا 

املجال، جاصة عبر مشروع نور في ورزازات.

وشكرا السيد الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادكاتبدالدولة.

إطار  في  الحركي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة 
التعقيب، تفضل ال�ضي حمية.

املستشامدالسيدداربامكدحلية:

شك ادالسيددال ئيس.

السا 6دالوزماءداملحتررون،

زرالئيداملستشامين،

أنا بدوري كننهي السادة الوزراء على الثقة املولوية اللي حصلوا عليها، 
ونتمنى على أنهم يتمكنوا من تسيير قطاع التعليم والتربية والتكوين إلى 
املسار الصحيح، على اعتبار أن هاذ القطاعين هما من الركائز األساسية 

إلقالع األمم.

الحكومة  الحال  بطبيعة  الوزير،  السيد  اإليضاحات  على  شكرا 
أجذت على عاتقها في السنوات املاضية على أنها قد تعمل على دعم 
مراكز التكوين املنهي، دعم معاهد التكنولوجيا التطبيقية املتخصصة، 
من أجل دجول الشباب إلى هذه املراكز والحصول على شواهد تمكنهم 

من الولوج إلى سوق الشغل.

بمراكز  يتعلق  فيما  الوزير،  السيد  أكثر،  ألركز  الحال  بطبيعة 
التكوين املنهي واملعاهد املتخصصة املتواجدة باألقاليم الجنوبية معهد 
التكنولوجيا املركز الجهوي املتواجد بالعيون واملراكز التابعة له، تعرف 

واحد الخصاص نسبي.

غادي نركز أكثر على مدينة الداجلة.

مدينة الداجلة بطبيعة الحال يتوفر فيها مركز متعدد االجتصاصات، 
مركز التكوين املنهي اللي عرف واحد اإلقبال كبير جالل 4 سنوات األجيرة 
من تقريبا فات واحد 300% ديال الشباب املتدربين في هذا املعهد، هاذ 
املعهد السيد الوزير هو الحجرات اللي فيه لم تبق.. غير كافية اليوم 
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يستعانوا بمدار  ابتدائية أجرى في أقسام يستعانوا بأقسام في مركز 
التكوين البحري، كاين جصاص في األطر، الخصاص اللي كاين في األطر 
السيد الوزير، نسبة العرضيين املتواجدين اليوم في مركز التكوين املنهي

بمدينة الداجلة.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

انتهى الوقت السيد املستشار، أستسمح، الكلمة لكم السيد كاتب 
الدولة للرد على التعقيب، تفضل.

السيددكاتبدالدولةدلدىدوزي دالتربيةدالوطنيةدوالتكوينداملنهيد
والتعليمدالعاليدوالبحثدالعلليدركلفادبالتكوينداملنهي:

شك ادالسيددال ئيس.

السيدداملستشامداملحترم،

فيما يخص الداجلة مثال هناك جمسة مؤسسات عمومية كتوفر 
.)OFPPT( 1542 مقعد للمتدربين، و84% من هاذ ال�ضي هذا ديال

كذلك في إطار املواكبة ديال كتابة الدولة للتطورات اللي كتعرفها 
مختلف جهات ومناطق املغرب، سوف يتم إحداث معاهد جديدة اللي 
غادة تواكب التطور اللي كتعرفو مدينة الداجلة، جاصة في املجال 
اللي  الوحيد  الكولف  البحرية، وكذلك  بالسياحة  واملرتبط  السياحي 
غادي يكون في القارة يعني )sur sable( إلى آجره من املشاريع اللي غادي 

تكون هناك إن شاء هللا.

طبعا احنايا في ما يخص هاذ ال�ضي اللي قلت وهاذ املشكل اللي كاين 
في العيون، ابتداء من الغد إن شاء هللا الرحمن الرحيم، نوفدو اللجنة 
باش نشوفو أشنو هما املسائل اللي فعال باقة ناقصة من أجل التكميل 

ديالها والتجويد ديالها.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددكاتبدالدولة.

دائما في قطاع التربية الوطنية، السؤال الرابع موضوعه مجانية 
التعليم، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة، 

تفضلي السيدة املستشارة.

املستشام6دالسيد6دنجا6دكلير:

السيد6دالوزي 6،

السا 6دالوزماء،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

اللي  السامية  املولوية  الثقة  على  أوال  الوزير،  السيد  أهنئكم، 
توضعت فيكم.

السيددالوزي داملحترم،د

املتعلق بمنظومة  القانون اإلطار  الحكومة تعديل  في جضم عزم 
املجلس  تقرير  على  بناء  العلمي،  والبحث  والتكوين  والتعليم  التربية 
األعلى للتربية والتكوين، نسائلكم، السيد الوزير املحترم، عن التدابير 

التي ستتخذونها لحماية مبدأ مجانية التعليم؟

وما هي اإلجراءات التي ستقومون بها لتحقيق الجودة وضمان تكافئ 
الفرص بين جميع املغاربة في الولوج إلى تعليم ضامن الندماج الفرد 

وتطوره االجتماعي؟

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيد6داملستشام6.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

العاليد والتعليمد املنهيد والتكويند الوطنيةد التربيةد وزي د السيدد
والبحثدالعللي:

شك ادالسيددال ئيس.

شك ادالسيد6داملستشام6داملحتررةدعلىدسؤالكم.

تحظى  التي  األوراش  من  والتكوين  التربية  منظومة  إصالح  يعتبر 
بتكوين  مرتبطة  ألنها  وأيده،  نصره هللا  الجاللة  من صاحب  برعاية 
وتنشئة األجيال الصاعدة، وضمان الحق في التربية والتكوين للجميع 
وتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة للبالد، وبالتالي فهو ليس موضوع 
وزارة أو قطاع كما قلت أو حكومة فقط، بل هو يهم املجتمع بكامله 
والدولة بمختلف مكوناتها، لذا يجب وضع اليد في اليد للتعاون إلصالح 

هذه املنظومة التي تهم املغاربة جميعا.

الجهود  أق�ضى  لبذل  وواضحة  قوية  إرادة  لدينا  كوزارة  ونحن 
املتاحة للوصول واالرتقاء إلى منظومة تتحلى باإلنصاف والجودة وبناء 

جيل املستقبل.

وفيما يخص قانون اإلطار، فقد تمت صياغته تنفيذا لتوجيهات 
وتعليمات صاحب الجاللة، هاذ القانون الذي يهدف إلى وضع إطار 
منظومة  في  والشركاء  الفاعلين  جميع  للجميع،  ملزم  وطني  تعاقدي 
للمدى  للقطاع  اإلستراتجية  الرؤية  لتحديد  وذلك  والتكوين  التربية 
البعيد وتحقيق استدامة لإلصالح بشكل مستمر، متصاعد ومتدرج 
عبر السنوات، حيث تتم بموجب تحديد املبادئ األساسية واألهداف 

الكبرى لسياسة الدولة واجتياراتها من أجل إصالح هاذ املنظومة.

في ما يخص مسألة تنويع مصادر التمويل، فهذا املقت�ضى املشار 
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له في مشروع القانون اإلطار، عرف مجموعة من النقاشات واألفكار، 
لكن الحديث عنه سابق األوان، ألن مشروع قانون اإلطار مازال في طور 
املصادقة، وإن شاء هللا حين سيجيء إلى البرملان سوف تتاح لنا الفرصة 

ملناقشته واإلدالء برأينا جميعا في هذا التعديل.

شكرا السيدة املستشارة املحترمة.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب، السيد املستشار 
تفضل.

املستشامدالسيددارحلدداحليدي:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددالوزي ،د

فعال نحن جد متفقين على إصالح املنظومة ديال التعليم، ولكن 
املسؤولية فوق عاتق الحكومة، ألن على حسب الدستور فهو املواطن 
ذاكرتو  اللي  اإلطار  القانون  التمدر ، ومشروع  في  الحق  له  املغربي 
عليه، السيد الوزير، 51.17 جصوصا املادة 45 منه، اللي فيه بأن 
جصوصا بأن كاين الفرق، احنا عارفين بأن اإلستراتيجية اللي جيتوا بها 
كاين فرق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، املواطن ما يكونش 
تيأدي شهري، ولكن بأن غادي تكون رسوم في التسجيل تما غادي تكون 

مسألة ديال...

ولكن ال نن�ضى ألن هناك تخوف من عموم املواطنين، السيد الوزير، 
املواضيع، جصوصا  هذه  عن  نتكلم  ومازلنا  كاين  اللي  التخوف  ألن 
صندوق املقاصة اللي تنذاكروا عليه، بالخصوص تنقولوا بأن الطبقة 
الفقيرة واملتوسطة بأنها ما غتكونش مستهدفة، ولكن كيف أن نعرف 
بأن هاذ الطبقة؟ وجصوصا بأن هاذ الطبقة اللي تتعيش في املدن، ما 
تنساش بأن، السيد الوزير، راه كاين نا  اللي تينتقلوا من وزان تيجيوا 
لتطوان يقراوا، أو ال من وزان أو ال من مدن أجرى ما عندهم إمكانيات 
حتى باش يخلص الوسائل ديال التنقل، ما بالك، ألن واحد الحاجة 
التخوف اللي عندنا، كيف يمكن بأن ما غتستهدفش هاذ الطبقة هاذي، 

الطبقة الفقيرة واملتوسطة وما أكثرها على الصعيد الوطني؟

هناك مشاكل فيما يخص هاذ ال�ضي ديال التعليم العمومي.

البنية التحتية، السيد الوزير، باهلل عليك واحد الحاجة واش عندنا 
مؤسسات تعليمية في مستوى عال جدا اللي غيجي املواطن املغربي، راه 
واحد الحاجة ما تنساش بأن ذيك النا  اللي لبا  عليهم راه عارفين 
فين تيدي والدو غيقراو، املؤسسة والبنية التحتية هشة، سواء على 
املستوى العالي ديال الجامعي أو ال حتى ديال الثانويات واإلعداديات ثم 

االبتدائي، وتنجيو تنقولو بأن املسألة ديال األداء على التعليم.

واش قدمنا �ضي حاجة لهاذ النا  هاذو؟

ألن  العدد..  واحد  عندها  واش  الحكومة  بأن  يمكن  كيف  إذن 
تنشوف ال الحكومة السابقة وال الحالية عندها 2 حاجات اللي تلتجئ 
إليها، إما تلتجئ لجيوب املواطنين، إما للمديونية، ما عندهاش �ضي أفكار 
بأن غتنمي االقتصاد والتحرك وكذا، ألن تنشوفوا هاذ ال�ضي راه مهول، 
الزيادة في الغازوال، الزيادة في املواد األولية، ثم التعليم اللي املواطن له 
واحد الحاجة، واحنا تنقولو بأن مازلنا نحارب األمية، كيف يمكن بأن 

نحارب األمية ولكن تنقول بأن املواطن جاصو يخلص األداء.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة إذا رغبتم في ذلك السيد الوزير للرد على التعقيب، 
تفضل.

العاليد والتعليمد املنهيد والتكويند الوطنيةد التربيةد وزي د السيدد
والبحثدالعللي:

السيدداملستشامداملحترم،

كاينش  ما  أن  بالواضح  عبر  الحكومة  رئيس  السيد  كان  البارح 
تراجع في مجانية التعليم، وأنا كما قلت قبل بأن نقاش تنويع مصادر 
التمويل سيتم في إطار مناقشة قانون اإلطار، حين يأتي إن شاء هللا 
بعد مصادقته في املجلس الوزاري للبرملان، وذيك الساعة غادي نديرو 

املقترحات ديالكم واحنا، إن شاء هللا، غننصتوا لهاذ املقترحات.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شكرا السيد الوزير، وأشكركم السيد الوزير وأشكر السيد كاتب 
الدولة على مساهمتهما في هذه الجلسة الدستورية.

موضوعه  األول  والسؤال  والرياضة  الشباب  لقطاع  امن  ننتقل 
االستثمار الريا�ضي باملغرب، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق 

االتحاد العام ملقاوالت املغرب لتقديم السؤال، تفضل.

املستشامدالسيددعبددالحليددالصوي ي:

شك ادالسيددال ئيس.

السا 6دالوزماء،

السيددكاتبدالدولة،

السيد6دوالسا 6داملستشامين،

السيد الوزير، في البداية نتقدم بأحر التهاني للمنتخب الوطني في 
الفوز ديالو بالشان، تنهنيو املسؤولين ديال الجامعة والوزارة الوصية، 
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هذا دليل على نجاح السياسة املتبعة في مجال الرياضة الوطنية بصفة 
عامة.

ومن جالل هذا السؤال بغينا نثيرو انتباه الوزارة ألهمية االستثمار 
الريا�ضي، ألنه من أهم املجاالت التي تتساهم في تنمية االقتصاد.

السؤال ديالنا، السيد الوزير، أشنو هي اإلستراتيجية اللي كتشفوها 
باش تدعموا مجال االستثمار الريا�ضي؟

واش الحكومة عندها �ضي توجه باش تكون الصناعة الرياضية من 
املجاالت املستفيدة من تحفيزات االستثمار؟

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددماشيددالطالبيدالعللي،دوزي دالشبابدوال ياضة:

شك ادالسيددال ئيس.

شك ادالسيدداملستشامدعلىدط حدهذادالسؤال.

في الحقيقة كنتقدم لكم بالشكر الجزيل على تقديم هاذ السؤال 
من زاوية تختلف تماما عن الزوايا الكالسيكية التقليدية للحديث عن 

الرياضة، أال وهي الزاوية ديال الصناعة واالستثمار.

املبالغ املالية التي تصرف سنويا على الرياضة هي كثيرة جدا، لكن 
لحد الساعة أنا شخصيا ما عنديش جواب حول املساهمة ديال قطاع 

الرياضة في الناتج الداجلي الخام.

تكون عندها  اللي  أرقام  نجمعو  لنا  يمكن  باش  املنطلق  من هاذ 
يعني واحد املصداقية، طلقنا مجموعة ديال اإلجراءات، أول إجراء هو 
بالدراسة باش  القيام  للتخطيط قصد  السامية  باملندوبية  االتصال 
نعرفو بالضبط أشنو هما املحيط ديال الرياضة واملبالغ التي تصرف 

هناك.

ثانيا، اإلفتحاص اللي كنقومو به للجامعات الرياضية للوقوف على 
كل جامعة، جامعة، املبالغ التي تعبئها جارج الدعم الذي تتوصل به من 

طرف الوزارة.

ثالثا، التدجل ديال الدولة أو الحكومة على مستوى البنيات التحتية، 
هذا الرقم ديالو واضح، كنعرفوه سنويا ديال ميزانية االستثمار ديال 
الوزارة اللي حوالي يمثل نصف نقطة في الناتج الداجلي الخام مهم، 
لكن الباقي ما عندناش، واحنا بغينا نشتغلو باش نحولوا الرياضة إلى 
صناعة، ملا نكملوا املعطيات كاملة باش نعرفوا كم تمثل الرياضة في 
الناتج الداجلي الخام؟ ومن تما غادي تنطلق اإلستراتجية والقرارات 
في  االستثمار  التحتية،  البنية  في  االستثمار  مستوى  عن  للمستقبل 
اإلنسان البطل أو في الفريق، ثم النتائج املحصل عليها ومناصب الشغل 

 )les métiers du sport( التي قد تخلق، ألنه الحديث اليوم نتحدث عن
مهن الرياضة اللي هي غادي تعطي فرصة كذلك باش يمكن لنا فهاذ 
الحالة هاذي على سبيل الدول املتقدمة فرنسا، كيشكل الناتج الداجلي 
الخام 2% في قطاع الرياضة، ودايرين هدف أنه يوصلوا لــ 2.5% جالل 

سنة 2024، احنا ما عندناش هاذ األرقام، وهي اللي كنشتغلو عليها.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

الكلمة لكم السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشامدالسيددعبددالحليددالصوي ي:

السيددالوزي ،د

متفقين معكم في كل ما جاء في الجواب ديالكم، مع العلم أن نجاح 
اللي  وأهداف واضحة  رؤية  التوفر على  الريا�ضي كيتطلب  االستثمار 
كتقوم على الترويج بشكل فعال ملختلف األنشطة الرياضية وتسويق 
املنتجات ديالها وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في هذا املجال.

الرياضية  الصناعة  تطوير  أن  الوزير،  السيد  واثقين،  احنا 
مكوناته،  بجميع  ريا�ضي  اقتصاد  واعتبار   )l’économie du sport(
أحد املجاالت االقتصادية الواعدة بعدما أصبحت رياضة كيهتموا بها 
رجال األعمال، املستثمرين، بكونها منتوج وكتلة استهالكية مهمة، فعلى 
سبيل املثال قلتها السيد الوزير، كيمثل رقم املعامالت االقتصادية في 
 ،)PIB( فرنسا أكثر من 37 مليار أورو، ونسبة 1.8 وال 2%، يمكن 2% في
وكيوفر أكثر من 400 ألف منصب شغل و275 ألف بصفة مباشرة، بال 
ما ننساو الدور الهام اللي كتلعبوا الرياضة في تعزيز اإلحسا  االنتماء 

الوطني للوطن.

وبهذه املناسبة كنثمنو جميع مبادرات املسؤولين على الرياضة في 
بالدنا من أجل تنظيم تظاهرات كبرى عاملية بحال كأ  إفريقيا لألمم، 
محمد  الدولي  امللتقى  الشان،  بطولة  البطلة،  لألندية  العالم  كأ  
الساد  أللعاب القوى، البطولة العاملية في املالكمة، الكأ  العرب في 

كرة السلة، إلى غير ذلك.

السيددالوزي ،د

إلى بغينا ننجحو في جلق شركات في مجال الرياضة، البد ما نفعلو 
القانون 30.09 اللي كيحدد ويقنن املرور من جمعية إلى جمعية مقاولة.

كما يجب التفكير في وضع مدونة لالستثمار في القطاع الريا�ضي 
كيتخاذ بعين االعتبار جصوصية القطاع من جالل امتيازات اللي غادي 
تمكن بالدنا من بنيات رياضية عصرية اللي كتدعم حظوظ املغرب 
في تنظيم أي تظاهرة رياضية عاملية، والبد ما نحققو االلتقائية بين 
االستثمارية  املنظومة  إنجاح  أجل  من  األجرى  الحكومية  القطاعات 
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في االقتصاد الريا�ضي، جاصة القطاع السياحي اللي كيف تتعرفوا، 
السيد الوزير، تيطور املنتوج الريا�ضي في عدد كبير من بلدان العالم.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد الوزير للرد على التعقيب، تفضل.

السيددوزي دالشبابدوال ياضة:

شك ادالسيددال ئيس.

أنا ال أجتلف مع السيد املستشار وكنشكرو على طرحه هذا السؤال، 
ألنه العملية ديال التحسيس مهمة جدا واللي كاملين ما تنختلفوش، 
بدءا أنه البرملان مشكور صادق على قانون املالية واللي كانوا فيه واحد 
بالنسبة للشركات  النقطة تحفيزية كبيرة جدا، هي اإلعفاء الضريبي 

الرياضية أو الجامعات الرياضية التي تلتزم بمجموعة من األمور.

والسيد املستشار تيعرف جيدا أن البداية بدات مع جامعة كرة 
القدم مشكورة أنها اعتمدت )plan comptable( نظام املحاسباتي اللي 

غادي يسمح لنا باش نتابعو التطور ديال التدبير ديال الرياضة.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

املغرب  ترشيح  لدعم  االستعدادات  موضوعه،  الثاني  السؤال 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من   ،2026 العالم  الحتضان كأ  

الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضل آ ال�ضي سليغوة.

املستشامدالسيددالحسندسليغو6:

شك ادالسيددال ئيس.

السيد6دالوزي 6،

السا 6دالوزماء،

زرالئيداألعزاء،

البد بدوري أن أهنئ املنتخب الوطني للشان بانتصاره وأهنئ جميع 
املكونات التي كانت وراء هذا التتويج.

السيددالوزي ،

العالم،  كأ   الحتضان  الترشيح  في  مهمة  تجربة  بالدنا  راكمت 
باإلضافة إلى املجهودات املبذولة لتأهيل البنيات التحتية، رغم ذلك 
جميع  بين  والتنسيق  الجهود  تكثيف  من  البد  التحدي  هذا  ولرفع 

القطاعات.

طرف  من  املتخذة  التدابير  هي  ما  الوزير،  السيد  نسائلكم  لذا 
الحكومة لتأهيل البنيات التحتية للمالعب الرياضية الحتضان بالدنا 

لكأ  العالم 2026؟ ومن هي هذه املدن التي ستحتضن هاذ املباراة؟

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال، تفضل.

السيددوزي دالشبابدوال ياضة:

شك ادالسيددال ئيس.

هذا سؤال كبير جدا وما كاينش الوقت باش نفسر فيه، غادي نم�ضي 
بسرعة ملجموعة ديال النقط.

أن الحكومة منخرطة برئيسها وبكل مكونتها في هذا امللف، ألنه ملف 
ديال اململكة املغربية ليس ملف لشخص معين أو لقطاع معين، وبأمر 
من جاللة امللك تشكلت لجنة ويترأسها موالي حفيظ العلمي بصفته هو 

املخاطب الرسمي مع الفيفا وغيرها.

انتما تتعرفوا أشنو هي القواعد ديال االشتغال، تنظن أعتقد بال ما 
نفسر فيها أنه أنا شخصيا ما عنديش الحق نتكلم فهاذ املوضوع، هاذي 
القواعد ديال الفيفا، إذن كاين شخص آجر اللي ما مكلفش بالقطاع 

اللي هو موالي حفيظ العلمي هو اللي تيشتغل في هاذ امللف.

نقطة   112 فيه  الكرة  ملعب  لإلجبار،  هذا  بالنسبة فقط  ثانيا، 
الحمالت  دفتر  تنزلوا  ملا  نقطة،   112 تتعفي،  يعني   )éliminatoire(
وكنشتغلو عليه، 42 بلوك وكل بلوك عندو حاجة، إذن الشروط جاص 
لوطوروت،  الفنادق،  مستوى  على  االستيعابية  الطاقة  يعني  يكون 
املطار، مجموعة من الشروط، هاذ مجموعة الشروط ملا تتوفر عاد 
ذيك الساعة تيتقال أودي هنا غادي يكون امللعب دكرة القدم وشحال 

يعني الطاقة االستيعابية ديالو.

جامسا، سادسا، ملا عملنا الكلفة املمكنة املحتملة أنها في متناول 
امليزانية العامة للمملكة املغربية، بأن مجموعة ديال الشروط توفرت، 
 )minimum(،14 ملعب كرة قدم اللي جاصنا، 112 ملعب ديال التداريب
ديال الطاقة االستيعابية 3000 بيت، غرفة، على األقل جاصها توفر 
اللي تيدوزوا  عليها املدينة، ثم راه كاين املدن راه مشاو لهم امللفات 
دابا الدورات ديالهم باش يصادقوا وباش يوقعوا اللي غادي ينضافوا 

للملف.

احنا الهدف ديالنا الرئي�ضي أن ملف اململكة املغربية، 15 مار  
ملا ننزلوه يكون مستوفي لجميع الشروط التقنية، ألن املواصفات ديال 
الفيفا أصبحت جد دقيقة، دقيقة جدا، هنا ما عندناش الحق باش 

نغلطو وتنشتاغلو باش ما نغلطوش، إن شاء هللا.
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شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشامدالسيددالحسندسليغو6:

شكرا السيد الوزير على املعلومات اللي اعطيتونا.

ولكن السؤال ديالنا راه كان واضح، فيما يخص البنيات التحتية 

بالنسبة للمدن، جوج دالخطرات واحنا تنترشحوا باش نحتضنو كأ  

بالتصاميم واملجسمات، امن  العالم، وامللف ديالنا تيكون عامر غير 

كاين مالعب على الواقع، الحمد هلل، إلى كنا ربحنا 2 ديال الترشيحات 
ربحنا هاذ بعض املركبات ومنهم، مع األسف، املركبات اللي هما دابا 

قديمة كمركب مدينة فا ، اللي عندو 36000 مقعد اللي باش يمكن 

لو يدجل للتصنيف وتكون فيه مباراة من حجم ديال كأ  العالم، 

تيخصو 45000 مقعد.

لهذا تنسائلكم، السيد الوزير، إلى ما نضتوش من دبا وحاولتوا 

تأهلوا هاذ النوع ديال املالعب، كيفاش غيمكن تكون مدينة فا  من 

ضمن املدن اللي غيمكن لها تستضف كأ  العالم؟

أنا بعدا تيقوا بيا أنا ما تنشوفش كأ  العالم تكون في املغرب وما 

كايناش جهة فا  مكنا .

للفريق  ديالو  التهنئة  رسالة  في  الجاللة  كان صاحب  إلى  أنا  لهذا 

بالرياضة،  للنهوض  انطالقة حافز قوي  بأن ستكون  تيقول  الوطني، 

والنهوض بالرياضة البد من البنيات التحتية.

ومع األسف، أنا تنقول بالنسبة لوزارتكم غير طرف، أنا تنعرفو دابا 

التوجه الحكومي، التوجه دالحكومة كون كان عاطي العناية للرياضة 

ما يديرش امليزانية ديال القطاعات ديالكم 0.99% ويزيد يكملها %1 

بالنسبة للميزانية العامة، لو كان أعطاها بعدا على األقل ما تستحق.

ولكن بما أن هاذ امللف ملف مغربي وفيه عدة قطاعات فالبد من 

وزارة السياحة، والبد من وزارة الصحة، والبد من وزارة السياحة، هاذو 

كلهم تينطلقوا.

إلى كنا غادي نربحو �ضي حاجة راه غنربحو هاذ البنية التحتية.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد الوزير إذا رغبتم في ذلك للرد على التعقيب في 

حدود الوقت املتبقى، تفضل.

السيددوزي دالشبابدوال ياضة:

شك ادالسيددال ئيس.

فقط لطمأنة السيد املستشار، نوضو اليوم تنبنيوا في 15 أبريل 
.)les5appels5d’offres( غتجي الفيفا باقي ما بدينا ياله غادي نكونو في

عمليا امللف التقني اللي هو التزام ديال اململكة املغربي مع الفيفا في 
حالة الحصول، قطر ملا أجذت 2022 ما عندها والو، ولكن تيبنيوا، 
هكذا املغرب، احنا فا  كاينة وبالتأهيل، وقلت أودي املدن توصلت 

14 مدينة راه توصلت بامللف.

السيددمئيسدالجلسة:

شكرا السيد الوزير، وأشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة.

واالتصال،  الثقافة  لقطاع  املوجه  األول  السؤال  مع  ونواصل 
السادة  الكلمة ألحد  للصحافة،  الوطني  املجلس  تشكيل  وموضوعه 

املستشارين من فريق العدالة والتنمية، ال�ضي حامي الدين تفضل.

املستشامدالسيددعبددالعليدحاريدالدين:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددالوزي داملحترم،

بعد  لصحافة  الوطني  املجلس  تشكيل  مآل  عن  اليوم  نسائلكم 
مصادقة البرملان املغربي على القانون املنظم لهذه املؤسسة املهمة، ألننا 

في أمس الحاجة إلى إجراجه في أسرع وقت ممكن؟

ما هي اإلجراءات التي تنوون القيام بها للتعجيل بذلك؟

شكرا لكم.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددرحلدداالع ج،دوزي دالثقافةدواالتصال:

شك ادالسيددال ئيس.

أشك دالسيدداملستشام.

بالفعل هاذ املوضوع ديال إجراج املجلس الوطني للصحافة هو من 
املواضيع التي تثير انشغاالت، طبعا، السيدات والسادة املستشارين، 

وكذلك الفاعلين في مجال اإلعالم والصحافة وكذلك الرأي العام.

أولويات  من  هو  للصحافة  الوطني  املجلس  هاذ  بالنسبة إلجراج 
قطاع االتصال وشرعنا في تنزيل العديد من املقتضيات الواردة في قانون 
الصحافة والنشر، وكذلك في املقتضيات الواردة جصوصا في القانون 

90.13 املتعلقة باملجلس الوطني للصحافة.
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امن هناك واحد املقاربة تشاركية طبعا كانت، ولكن احنا في املراحل 
وإجراء  بتنصيب  املتعلق  قرار  مشروع  بإعداد  أوال  املتعلقة  األجيرة 
االنتخابات املتعلقة بهاذ املجلس الوطني للصحافة، ألن معظم أعضاء 
في  قمنا  أوال  هناك  وبالتالي  املنتخبون،  ديال  الفئة  هم  املجلس  هاذ 
األسابيع املاضية على تسمية أعضاء اللجنة املشرفة وفق قانون 90.13، 
وجصوصا وأن السلطة القضائية وممثلي السلطة القضائية هو الذي 
عملية  إجراء  على  األولى  بالدرجة  ستتكلف  التي  اللجنة  هذه  يترأ  
االنتخاب، واحنا في املراحل األجيرة املتعلقة أساسا، بأن حاليا اللجنة 

أنهت دراسة هذا املشروع املتعلق بسير وتنظيم مراحل االنتخابات.

كذلك هناك مجموعة من التدابير اتخذت من طرف وزارة االتصال 
تتعلق بعملية البرمجة ولوجيستيك االنتخابات، وسيتم توقيع القرار 
والنشر ديالو في الجريدة الرسمية املتعلق بإجراء هذه االنتخابات، اللي 

نتمناو فهذا الشهر، في أواجر هاذ شهر 2.

وشكرا السيد املستشار.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب،

املستشامدالسيددعبددالعليدحاريدالدين:

شك ادلكمدالسيددالوزي داملحترم.

وشكرا لكم على دقة اإلجابة، ألنه بالفعل كنا ننتظر بواحد الشغف 
تاريخ دقيق، اليوم قلتو لنا نهاية هذا الشهر سيصدر القرار املؤسس 
لتشكيل لجنة برمتها بعد استكمال املسارات االنتخابية التي تهم ممثلي 
الصحفيين، ممثلي الناشرين، أيضا هناك ممثلي مؤسسات محترمة 
فئة  املغرب،  كتاب  اتحاد  القضائية،  للسلطة  األعلى  املجلس  مثل 

الناشرين.

احنا، السيد الوزير، بكل صدق وبكل موضوعية فريق العدالة 
والتنمية عندما فكرنا في طرح هذا السؤال نظرا ألن هناك حالة فو�ضى 
عارمة تهم قطاع الصحافة في املغرب، ليس فقط الصحافة املكتوبة، 
أو الصحافة الرقمية، ولكن كل من له اليوم قدرة على كتابة 2 ديال 
الجمل يعطي لنفسه الحق في القذف، في السب، في الشتم، في املس 
بالحياة الخاصة لألفراد واملؤسسات، وهذا غير مقبول في مجتمع يخطو 

جطوات نحو الديمقراطية.

أيضا هاذ املجلس الوطني للصحافة، املنتظر منه بحكم املؤسسات 
املمثلة فيه أن يرتقي باملمارسة ديال املهنة وبالحفاظ على هاذ الشرف 
ديال هاذ املهنة وعلى أجالقيات املهنة وأيضا على حل النزاعات اللي 
ممكن تكون بين الصحافة وبين بعض املؤسسات أو مع بعض األفراد، 
ألن هو واحد املجلس اللي كيقوم بالوساطة، كيقوم أيضا بالتحكيم، 

لكن كيقوم أيضا بالتكوين املستمر للصحفيين وكيقوم بتنظيم املهنة، 
هماش  ما  الحقيقة  في  هما  اليوم  الصحافة  منتحلي  من  عدد  ألنه 

صحفيين، هم ينتحلون هذه املهنة.

ولذلك احنا نلتمس منكم باش تعملوا مجهود أكبر لتنظيم هاذ 
القطاع قبل ما ندجلو لهذه العملية ديال تشكيل املجلس.

أيضا احنا ما مرتاحينش لبعض املسارات اللي مشات فيها بعض 
املؤسسات بحال املتابعة ديال بعض الصحفيين، منهم مثال الصحفيين 
األربعة، ألنهم نشروا واحد الخبر متعلق بلجنة تق�ضي الحقائق بمجلس 
املستشارين، نحن نعبر عن تضامننا معهم، وكنا نتمنى لو كان هناك 
مجلس وطني للصحافة، كان ممكن يحل هذا اإلشكال بطريقة حكيمة 

وبطريقة عادية دون اللجوء إلى اإلجراءات الزجرية.

اليوم حتى اللجوء إلى املحاكم فيما يتعلق بالصحافة أصبح لجوءا 
معقدا، ألن هناك توجه في النيابة العامة قبل استقالليتها يق�ضي بأن 
تلجأ إلى الشكايات املباشرة وهي شكايات معقدة، النيابة العامة ال تقوم 
وانتهاك  والنشر  بالقذف  املرتبطة  الصحفيين  ديال  الجرائم  بمتابعة 

الحياة الخاصة.

ولذلك اليوم كنتمناو أن هذا املجلس الوطني للصحافة هو اللي 
يعوض هاذ الدور في إطار تدبير النزاعات، في إطار التحكيم، في إطار الرقي 
بأجالقيات املهنة، ألنه بالفعل شرف ديال النا ، مصداقية ديال واحد 
العدد ديال النا ، السمعة ديال واحد العدد ديال النا ، أصبحت 
بأعراض  التشهير  في  متخصصة  مؤسسات  داجل  يومي  قذف  محل 
النا ، وهذا غير مقبول في مجتمع يحترم نفسه، ويريد للصحافة أن 

تقوم بدورها في مجال الديمقراطية وفي إطار حقوق اإلنسان.

السيددمئيسدالجلسة:

السيدداملستشام،دشك ا.

لكم الكلمة السيد الوزير للرد على التعقيب.

السيددوزي دالثقافةدواالتصال:

شك ادالسيددال ئيس.

بإجراج  باإلسراع  يتعلق  فيما  ديالنا  األسا�ضي  الهاجس  بالفعل 
مجلس وطني للصحافة، أوال دعم استقاللية القرار اإلعالمي، ولكن في 
نفس الوقت البد أن تكون هذه املؤسسة التي ستشرف بالدرجة األولى 
على أجالقيات املهنة، نحن في حاجة فهاذ املرحلة ألجالقيات املهنة، 
احترام مجموعة من.. جصوصا حينما نكتب العديد من املقاالت إلى 
غير ذلك، وبالتالي البد أن تكون هناك الحكامة في تطوير هاذ القطاع، 

كذلك احترام استقاللية القرار اإلعالمي.

وفي نفس الوقت، هناك احترام ألجالقيات املهنة، جصوصا وأن 
التحديات  وفي ظل  إلى غير ذلك،  الكبرى،  التوجهات  في ظل  اإلعالم 
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من  يخضع ملجموعة  أن  التكنولوجي، البد  بالتطور  املتعلقة  الكبرى 
التدابير اللي هي في مصلحة اإلعالم وكذلك في مصلحة استقالل القرار 
اإلعالمي وكذلك في إعطاء مكانة متميزة ملا للصحافة من مسؤولية، 

جصوصا في هذه املرحلة.

وشكرا لكم.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

السؤال الثاني موضوعه وضعية املكتب املغربي لحقوق املؤلفين 
االتحاد  فريق  من  املستشارين  السادة  الكلمة ألحد  اإلصالح،  وآفاق 

املغربي للشغل لتقديم السؤال، تفضلي السيدة املستشارة.

املستشام6دالسيد6دفاطلةدالزه اءداليحياوي:

السيددال ئيس.

السيددالوزي ،

يعيش املكتب املغربي لحقوق املؤلفين حالة احتقان اجتماعي نتيجة 
العديد من االجتالالت التدبيرية، اإلدارية واملالية، في غياب إستراتجية 

حقيقية لإلصالح.

فما هي التدابير واإلجراءات العملية التي تعتزمون القيام بها؟

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيد6داملستشام6.

لكم الكلمة لإلجابة على السؤال، السيد الوزير.

السيددوزي دالثقافةدواالتصال:

شك ادالسيددال ئيس.

بالنظر  املؤلف  لحقوق  املغربي  املكتب  هاذ  على  منكبة  الوزارة 
مكانتها جصوصا  لها  اللي هي مؤسسة  املؤسسة،  ديال هاذ  لألهمية 
في مجال متعلق بحماية حقوق املؤلفين في مجاالت مرتبطة باإلبداع 

باملؤلف إلى غير ذلك.

حاليا نشتغل وفق مقاربة تعتمد على ثالث مرتكزات أساسية تعتمد 
بالدرجة األولى على التأهيل املؤسساتي والتنظيمي لهذه املؤسسة وهاذ 

املكتب املغربي.

كذلك هناك تدابير متعلق بتأهيل التدبير لهاذ املكتب من جالل 
تأهيل العنصر البشري، وكذلك هناك مجموعة من اإلجراءات والتدابير 
املتعلقة بمجال التحصيل ديال هاذ املكتب املغربي لحقوق املؤلف، 
طبعا هناك برنامج لتأهيل هاذ املكتب، دعم استقاللية املكتب كذلك 

بالنظر إلى أهميته في اإلشراف على عملية االستخالص.

كذلك هناك تدبير وتفعيل قانون النسخة الخاصة، هناك تشجيع 
وبالتالي  املغربي،  باملكتب  االنخراط  في  أصنافهم  بمختلف  املبدعين 
هناك مجموعة من التدابير اتخذت جصوصا في إعطاء واحد الدفعة 
نوعية لهذه املؤسسة بالنظر للدور الذي تقوم به جصوصا في حماية 

حقوق املؤلفين واملبدعين.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

الكلمة لكم السيدة املستشارة في إطار التعقيب، تفضلي.

املستشام6دالسيد6دفاطلةدالزه اءداليحياوي:

السيددالوزي ،

إن ما سمعناه حول اإلصالحات التي أنجزت للنهوض بهذه املؤسسة ال 
يستقيم في مقابل شهادات وتصريحات الفنانين وذوي الحقوق وموظفي 

املكتب من تدمر واستياء حول الوضعية املزرية داجل املؤسسة.

فاملكتب املغربي لحقوق املؤلفين يعيش منذ سنوات وضعا مختال 
بذلك  أقر  كما  واملؤسساتي،  واملالي  التدبيري  املستويات:  جميع  على 
املجلس األعلى للحسابات في تقريره سنة 2014، هذا عالوة على التبا  
الوضعية القانونية للمكتب، فال هو بمؤسسة عمومية وال بهيئة جاصة، 
أضف إلى ذلك حرمان موظفي املكتب من نظام أسا�ضي جاص بهم 
عادل ومحفز، ويحدد الحقوق والواجبات وكذا املهام واالجتصاصات.

بل أكثر من ذلك فعوض أن ينكب املسؤولون على القطاع على 
تدار  هذه األوضاع في إطار مقاربة تشاركية عمدوا إلى إغالق باب 

الحوار االجتماعي القطاعي وتأجيج االحتقان االجتماعي من جالل:

أوال، توزيع مجموعة من العقوبات التعسفية في حق املوظفين، 
إنذارات، توبيخات، اقتطاعات من الرواتب، دون أن يكلفوا أنفسهم 
عناء تعليل قراراتهم، كما ينص على ذلك القانون 03.01 بشأن إلزام 
اإلدارات العمومية والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية بتعليل 

قراراتها اإلدارية.

حرمان موظفين من الترقية منذ يناير 2012، بالرغم من مالئمة 
وضعيتهم لنظام الوظيفة العمومية.

غياب وسائل العمل واملستلزمات الخاصة بالعمل.

اعتماد معيار املزاجية والزبونية والقرابة لالستفادة من التكوين 
والتكوين املستمر.

التضييق على العمل النقابي عبر تعريض أعضاء املكتب النقابي إلى 
تنقيالت تعسفية من مواقع عملهم وحرمانهم من وسائل العمل النقابي 
املنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، وتهديد املوظفين من االنخراط 

في النقابة التابعة ملنظمة االتحاد املغربي للشغل.
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حرمان جمعية األعمال االجتماعية من ميزانيتها الخاصة بالتسيير 
لسنوات 2018-2017-2016.

إننا نتابع بقلق كبير الوضع املحتقن الذي يعيشه املكتب املغربي 
لحقوق املؤلفين وأوضاع العاملين به منذ مدة طويلة بسبب تداعيات 

التدبير االرتجالي للمكتب.

وقد سبق ملنظمة االتحاد املغربي للشغل أن وجهت إليكم، السيد 
الوزير، مراسلة مفصلة في املوضوع بتاريخ 20 شتنبر 2017، والتي لم 

نتوصل بشأنها بأي جواب.

وعليه، نطلب منكم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الفورية إنصافا 
للعامالت والعاملين بهذه املؤسسة.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيد6داملستشام6.

لكم الكلمة السيد الوزير للرد على التعقيب.

السيددوزي دالثقافةدواالتصال:

شك ادالسيد6داملستشام6دعلىدهذادالتعقيب.

فيما يتعلق بوضعية املكتب املغربي لحقوق املؤلف، طبعا الوضعية 
القانونية هي منظمة بمقت�ضى مرسوم، هناك مجموعة من الصالحيات 
لهذه املؤسسة، احنا تنقولوا في وزارة االتصال بأن الحق النقابي هو 
ديالهم،  باملراسلة  أكتفي  لم  النقابة،  حق مضمون، طبعا استقبلتو 

استقبلتو النقابة.

امن وزارة االتصال تنكب على مجموعة من التدابير واإلجراءات 
لهذه  لتدبير  بالتأهيل  املؤسسة،  لهذه  القانوني  بالتأهيل  يتعلق  فيما 

املؤسسة، بمجموعة من اإلجراءات التي ستتخذ في األشهر املقبلة.

وبالتالي احنا ما نتطلع إليه بالدرجة األولى هو إعطاء املكانة املتميزة 
واالجتصاصات  والصالحيات  املهام  إلى  بالنظر  املغربي  املكتب  لهذا 
املوكولة له، وكذلك البد أن نحترم الحق النقابي في أي مؤسسة كيفما 

كانت.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

السادة  الكلمة ألحد  الكتاب والقراءة،  الثالث موضوعه  السؤال 
املستشارين من الفريق االشتراكي لتقديم السؤال، تفضل أستاذ.

املستشامدالسيددعبددالحليددفاتحي:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددالوزي ،

السيد6دالوزي 6،

السيداتدوالسا 6داملستشامين،

السيد الوزير، سؤالنا اليوم حول الكتاب والقراءة، ملي كنشوفو 
موقعنا وتصنيفنا بين شعوب العالم وأمم العالم من حيث القراءة 
والكتاب نرتبك ويدعونا األمر إلى الخجل، هذا ليس مسؤولية وزارة 
الثقافة بطبيعة الحال، هذه مسؤولية الدولة واملجتمع، ولكن البد 
أن يكون عندنا تصور على األقل، تصور بعيد املدى لنعطي للكتاب 

والقراءة واحد املساحة من اهتمامنا وتصورنا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددوزي دالثقافةدواالتصال:

شك ادالسيدداملستشامدعلىدهذادالسؤال.

بالفعل هذه االنشغاالت هي انشغاالت التي تشغل بال وزارة الثقافة 
واالتصال بالنظر للتقارير التي صدرت مؤجرا حول نسبة القراءة وهذا، 

هذه مهمة بالنسبة لنا.

وبالتالي ننكب عن ما هي اإلجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها، 
القراءة  وال  الكتاب  دعم  ديال  املسألة  هذه  كذلك  قلتم  كما  ولكن 
وتحسين القراءة هي من مسؤولية الجميع، سواء املجتمع، املدرسة، 

العائلة، البيت، كذلك قطاعات حكومية أجرى.

النظر فيما  في إطار وزارة االتصال ننكب على إعادة  ولكن نحن 
ديال  املجال  فيه  بما  الثقافة  ديال  للمجال  العمومي  بالدعم  يتعلق 
القراءة والكتاب والنشر والتشجيع على الكتابة، يعني إصدار الكتب 

واملنشورات وكذلك كل ما يتلعق باملجال ديال الكتاب.

املغرب سيحتضن وأنتم جميع السيدات والسادة مدعوون إلى زيارة 
املعرض الدولي للكتاب الذي سيبتدئ يوم 8 فبراير إلى حدود 18 فبراير.

هذه مناسبة كذلك لنساهم جميعا في دعم الكتاب املغربي، دعم 
الكتاب، كذلك التحسيس بأهمية القراءة، إلى غير ذلك.

طبعا يعني كاين حاليا املعرض الدولي للكتاب، هناك 15 معرض 
جهوي، ال على صعيد اململكة كل سنة، كذلك هناك تحفيزات سنتخذها 
ومجموعة من اإلجراءات لتشجيع القراءة وتشجيع الكتاب، جصوصا 

الكتاب املغربي.

ونتمنى نتوفقو في هاذ املسألة إن شاء هللا في األشهر املقبلة.

وشكرا.
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السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشامدالسيددعبددالحليددفاتحي:

للكتاب  الدولي  للمعرض   24 الدورة  كما قلتو نحن على مشارف 
إلى ذلك، ولكن هل  وما  وأدبية وقانونية  املعارف، علمية  وستجتمع 

هناك من يأتي إلى املعرفة ليأجذها؟ هذا هو السؤال عندنا في البلد.

معضلة كبيرة ملي تنشوفو األرقام، املغربي ال يقرأ، ما يوصلش 10 
دقايق، كاين اللي تيقول دقيقتين في السنة، املغربي يقرأ دقيقتين في 

السنة واألوروبي يقرأ 200 ساعة في السنة.

كتبنا، أحسن كتاب كاين تيطبع 3000 نسخة، جرائدنا، لألسف 
حتى هي ورقية كاين أسباب موضوعية، بطبيعة الحال، من 100 ألف 

رجعت 45، 40 ألف، بمعنى أن الوضع صعب جدا.

لذلك ليست مسؤولية، أنا قلت ليست مسؤولية وزارة الثقافة، 
ولكنها مسؤولية الدولة واملجتمع، ألنه هذا األمر ديال املعرفة والبحث 
الطبيعي  واملدجل  للتحذيف  الطبيعي  املدجل  هو  والكتاب  والقراءة 

لتقاسم تراثنا وغنانا وتنوعنا مع شعوب العالم.

 )Philippe GONZALEZ( لذلك، فاملسؤولية، صحيح أعطي مثال
في 82 ملي جا، ملي جاو االشتراكيين ضعفوا وزارة الثقافة ب10 مرات، 

ضعفوا ميزانية وزارة الثقافة بــ 10 مرات.

لذلك، حتى احنا جصنا نعطيو كدولة وكمجتمع وكحكومة نعطيو 
للثقافة األهمية التي تقتضيها.

كذلك منظومتنا التربوية مسؤولة باش تقرب من طفولتنا الكتاب 
وترسخ فيهم عادات القراءة، أسرنا يجب أن تألف أن يكون كتابا نألف 
يكون كتاب في منزلنا، لذلك فاألمر ليس بالبساطة التي نعتقد ولكن 
الدولة لدى املجتمع لدى  إرادة جماعية لدى  يجب أن تكون هناك 
وكتابنا  مؤلفين  يعني  اليوم  كتاب  بالكتاب،  املرتبطين  الفاعلين  كل 
ومثقفين يجدونا صعوبة في ترويج املنتوج الفكري ديالهم وأدباءنا أيضا 
يعني هناك معضلة حقيقية تنشوفو احنا في الدول املتقدمة، احنا ما 
تنقرنوش أنفسنا مع الدول ألن املسارات تختلف، ولكن على األقل 
جصنا نديرو مجهود وتكون إرادة سياسية واضحة، وزارة الثقافة يعني 
امليزانية ديالها تقل عن يعني غير مقبول، غير مقبول نهائيا أن نبقى في 

هذا الوضع، شكرا السيد الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

التعقيب  للرد على  في ذلك  إذا رغبتم  الوزير  السيد  الكلمة  لكم 

تفضل.

السيددوزي دالثقافةدواالتصال:

شك ادالسيدداملستشامدعلىدهاذدالتعقيب.

املقترحات،  هاذ  االعتبار  بعين  نأجذ  طبعا  الثقافة  كوزارة  نحن 

كذلك البد أن نقول بأن كاين هناك تدابير استعجالية فيما يتعلق 

بهاذ اإلشكالية املرتبطة بالقراءة، التدابير املتخذة هو ضرورة يعني بناء 

فضاءات ثقافية ومراكز ثقافية في العديد من املدن وكذلك حتى في 

العالم القروي، وهذه اإلستراتيجية ديال الوزارة.

كذلك الرفع من الدعم املخصص للقراءة ونتمنى مستقبال نشوفو 

واش هاذ اإلجراءات ستتخذ غادي تعطي انعكا  ديالها اإليجابي أم 

ال ومن بعد راه احنا تنشوفو، ولكن لنا إرادة سياسية قوية في إعطاء 

املكانة الالزمة للكتاب بالدرجة األولى وللتحسيس بأهمية القراءة بالنظر 

أن القراءة لها دور أسا�ضي في تنمية العقول وتطوير املجتمعات، وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

دائما في قطاع الثقافة واالتصال، السؤال الرابع موضوعه النهوض 

الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  الحسانية،  بالثقافة 

الحركي.

املستشامدالسيدداربامكدحلية:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددالوزي ،

السيد6دالوزي 6،

السا 6داملستشامين،

الصحراوية  التربية  في  متأصال  موروثا  الحسانية  الثقافة  تعتبر 

املغربية فهي تتميز بتنوعها

وجمالية إبداعها في كل ألوان الفن من غناء وشعر ونثر، وبالرغم 

من التنصيص عليها في أحكام الدستور، فالثقافة الحسانية الزالت مع 

كامل األسف، ال تحظى بالعناية الالزمة في السياسة الثقافية واإلعالمية 

للحكومة، وعلى هذا األسا  نسائلكم السيد الوزير:

ما هي التدابير املتخذة من طرف الحكومة من أجل النهوض بالثقافة 

الحسانية وإعطائها اإلشعاع الذي تستحقه؟

وما هي آفاق تطوير قناة العيون الجهوية لتساهم في التعريف بهذه 

الثقافة املغربية األصيلة؟

شكرا.
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السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددوزي دالثقافةدواالتصال:

الثقافة  وأن  التساؤل جصوصا  هاذ  املستشار على  السيد  شكرا 
الحسانية جاءت مقتضيات الدستور واألحكام املتعلقة بدستور اململكة 
بالنظر ألهميتها، وطبعا هناك العديد من املقتضيات، كما وردت في 

املادة 5 في إطار املجلس الوطني للغات.

وزارة الثقافة واالتصال أعطت عناية جاصة لحماية الثرات الثقافي 
الحساني، من جالل إصدار مجموعة من اإلجراءات والتدابير املتعلقة 
ديال  الثالثة  الجهات  املستوى  على  االتفاقيات  من  مجموعة  بإبرام 
األقاليم الجنوبية، وجصصت مبالغ مالية مهمة، يمكن نذكر بأن كاين 
هناك 16 مليون درهم بالنسبة لجهة العيون الساقية الحمراء، 20 
مليون درهم بالنسبة لجهة الداجلة ما بين 2017 و2021 وكذلك 63 

مليون درهم بالنسبة لجهة كلميم واد نون.

وبالتالي االلتزامات ديال قطاع الثقافة فيما يتعلق بالدرجة األولى 
إعطاء العناية الالزمة للثقافة الحسانية ومكوناتها وصيانتها وحمايتها، 
هناك التنشيط الثقافي وإعادة االعتبار للتراث الحساني من جالل تنظيم 
مجموعة من البرامج والورشات، كذلك تسجيل مجموعة من املواقع 
ديال النقوش الصخرية في الئحة التراث الوطني، وسنجد أن هناك 
يعني مجموعة من املواقع ديال النقوش الصخرية في جهة الداجلة 
وكذلك 5 مواقع للنقوش الصخرية في جهة كلميم، وكذلك مجموعة 
من البرامج املتعلقة بتأهيل وتثمين املوسيقى الحسانية، برنامج كذلك 
لجر التراث الحساني الغير املادي وهناك مجموعة من املشاريع بدأنا فيها 
جصوصا فيما يتعلق بترتيب هذه املواقع األثرية والنقوش الصخرية في 
إطار الترتيب والتثمين ديالو، كذلك هناك مجموعة من البرامج تتعلق 

باملوسيقى الحسانية باملهرجانات املرتبطة أساسا بالثقافة الحسانية.

وهذه كلها يمكن لي نقول بأن هناك كذلك على مستوى الفضاءات 
الثقافية التي ستعطي دفعة نوعية للبرامج املتعلقة بالثقافة الحسانية، 
هناك إحداث معهدين موسيقيين بالداجلة وكلميم، هناك إحداث 3 
نقط للقراءة بجهة العيون والساقية الحمراء وأربع بجهة كليمي واد 
ثقافية  مراكز  في  الثقافي  للتنشيط  مراكز  أربع  إحداث  وكذلك  نون، 
مصغرة، إضافة إلى االتفاقيات املتعلقة بإحداث مراكز ثقافية بكل من 

طانطان وسيدي إفني.

الدستور  مقتضيات  أوال  بتنزيل  يتعلق  فيما  إرادة  لدينا  وثانيا 
وكذلك إعطاء دفعة نوعية لهاذ الثرات الثقافي الحساني سواء املادي 

أو الالمادي.

شكرا السيد الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

شكرا السيد الوزير، ونشكر السيد الوزير على مساهمته في هذه 
الجلسة.

كاين هناك تعقيب؟

تفضل.

املستشامدالسيدداربامكدحلية:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددالوزي ،د

نحن ننوه ونتمن املجهودات التي تبذلونها في قطاع الثقافة والثقافة 
املغربية عموما والحسانية بالخصوص، نثمن عاليا دعمكم للمهرجانات 
واملواسم التي تنظم في األقاليم الجنوبية الرامية بطبيعة الحال إلبراز 
هذا املوروث الثقافي الحساني، ونطالب بطبيعة الحال يعني الرفع من 
إشعاعا وطنيا  لقيت  التي  باملواسم  يتعلق  فيما  الخاص  الدعم  هاذ 

وإقليميا، كموسم طانطان، أسا، منطقة الشعارة بإقليم واد الذهب.

إال أننا، السيد الوزير، نسجل في الجانب امجر على قناة العيون 
باعتبارها نافذة للصحراء على الوطن وعلى املحيط اإلقليمي والدولي 
األهداف  من  أنها  جهوية  عربية  قناة  أول  جهوية،  قناة  باعتبارها 

األساسية ديالها أنها تعرف بالثقافة الحسانية.

الثقافة الحسانية بطبيعة الحال هاذ قناة العيون الجهوية، ربما 
لجنة االجتيار متعلقة باجتيار البرامج واألعمال الدرامية ال يوجد فيها أطر 
محلية كفأة قادرة على اجتيار املنتوج اللي يكون يعكس حقيقة العادات 
الصحراوية الحقيقية، ما تقدمه اليوم إذاعة العيون من برامج درامية 

باألجص في رمضان يمس بالعادات الصحراوية السيد الوزير.

األعمال  باجتيار  تتكلف  التي  اللجنة  هذه  مراجعة  يجب  وبالتالي 
هذه  الوزير،  السيد  الحال  بطبيعة  ألن  مراجعتها،  يجب  الدرامية، 
القناة كان املراد منها بطبيعة الحال هو إبراز املوروث الثقافي الصحراوي 
الحقيقي، عادات تقليدية ألهل الصحراء، أرى ما يبث حاليا في اإلذاعة 
الجهوية ال نعمم ولكن أغلبيته، راه يمكن .. إلى كان الدعم غير كاف، 
ألنها هي دارت جوج سوايع، ثالثة السوايع، مازال غير في ثالثة السوايع 
..، بينما قنوات جوية أجرى أمشت دبا ل12 ساعة في طموح 16 ساعة، 
األطر العاملة في هاذ القناة واش أطر هي كفأة، أطر محلية قادرة على 

عكس هاذ الثقافة بما نتمناه وتتمناه الحكومة؟

وشكرا السيد الوزير.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

لكم الكلمة السيد الوزير للرد على التعقيب.
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السيددوزي دالثقافةدواالتصال:

املستشار سنأجذها  السيد  أبداها  التي  املالحظات  هاذ  غير  يعني 
ضمن  متميزة  مكانة  لها  العيون  قناة  وأن  جصوصا  االعتبار،  بعين 
املشهد اإلعالمي الوطني وكذلك اإلفريقي بالنظر للدور الذي تقوم به، 
قناة  نرسل  يعني وغادي  االعتبار،  بعين  مهمة سنأجذها  ومالحظات 

العيون فيما يتعلق بهاذ املالحظات هاذو.

شكرا السيد املستشار.

السيددمئيسدالجلسة:

شكرا السيد الوزير، وأشكركم على مساهمتكم في هذه الجلسة.

نقطة نظام، تفضل ال�ضي رحال.

املستشامدالسيددمحالداملكاوي:

السيددال ئيس،

ابغيت فقط نقول بأن كاين سؤال مبرمج كان قبل هاذ السؤال األجير 
االتصاالت  شبكات  بضعف  متعلق  واالتصال،  الثقافة  وزير  للسيد 
ببعض الجهات، كان مبرمج لوزير املنتدب املكلف بالعالقات مع البرملان 
الثقافة  وزير  السيد  يخص  الحقيقة  في  هو سؤال  املدني،  واملجتمع 

واالتصال.

السيددمئيسدالجلسة:

صحيح.

شبكات  بضعف  يتعلق  االستقاللي  للفريق  سؤال  هناك  املهم 
االتصاالت ببعض الجهات، وهو مبرمج في هاذ الجلسة، ولكن في قطاع 
سوف يجيب عليه السيد الوزير املنتدب املكلف بالعالقات مع البرملان 
واملجتمع املدني، غادي يكون، وعلى ذكر السيد الوزير، ال�ضي الخلفي، 
هناك توصلنا بمراسلة أو بطلب منه من أجل تأجير األسئلة املوجهة إليه 

إلى آجر الجلسة الرتباطه بالتزام حكومي طارئ.

املستشامدالسيددمحالداملكاوي:

املجتمع  بوزارة  متعلق  ما�ضي  االتصال،  بوزارة  يتعلق  املوضوع 
املدني، هاذ الخلط اللي وقع في األسئلة، ألن هذا سؤال موجه لوزير 
لوزير  مبرمجة  االستقاللي،  الفريق  ديال  الوثائق  في  عندنا  الثقافة، 
الثقافة واالتصال، ما اعرفناش واش غيجاوبنا الوزير املكلف بالعالقات 

مع البرملان على موضوع يتعلق...

السيددمئيسدالجلسة:

البرملان، وغادي نشوفو  بالعالقات مع  املكلف  الوزير  غادي يجي 
الجواب ديالو على السؤال ديالكم، اللي عندو ارتباط باالتصال.

شكرا.

وبالتالي نمر إلى قطاع الصناعة التقليدية، والسؤال موجه للسيدة 
كاتبة الدولة، وموضوعه مواكبة القطاع التعاوني، الكلمة ألحد السادة 
املستشارين من فريق التجمع الوطني لألحرار لتقديم السؤال، السيد 

املستشار تفضل، لكم الكلمة.

املستشامدالسيددعبددالعزيزدبوهدو :

شك ادالسيددال ئيس.

السيد6دكاتبةدالدولةداملحتررة،

عدة  الوطني  الصعيد  على  والتضامني  التعاوني  القطاع  يعرف 
إشكاالت بشكل عام، حيث قمتم مشكورين بتنظيم مناظرة وطنية هي 

األولى من نوعها للنهوض بأوضاع االقتصاد االجتماعي والتضامني.

السيد6دكاتبةدالدولةداملحتررة،

ما هي حصيلة هذه املناظرة؟ وما هي اإلستراتجية التي توصلتم بها 
ملواكبة القطاع التعاوني؟

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيدة كاتبة الدولة، تفضلي.

السيد6دآليلةداملصلي،دكاتبةدالدولةدلدىدوزي دالسياحةدوالنقلد
ركلفةد االآتلاعيد واالقتصا د التقليديةد والصناعةد الجويد

بالصناعةدالتقليديةدواالقتصا داالآتلاعي:

شك ادالسيددال ئيس.

أنتما  كان  وإن  الهام،  السؤال  هاذ  على  املستشار  السيد  شكرا 
طرحتوا على سنة 2015، وطبعا من 2015 إلى امن تم تنظيم العديد 
من املناظرات وتم تنظيم العديد من امللتقيات نتوقف عند أهمها طبعا 
املناظرة التي أشرتم لها هي مناظرة ديال 2015 ومناظرة بعد ذلك كانت 
مناظرة في 2016 وفي 2017 كانوا عندنا نشاطين مهمين، نشاط مرتبط 
وطني  بمعرض  مرتبط  كان  آجر  ونشاط  إفريقيا  في  التعاوني  بالبعد 
لالقتصاد االجتماعي والتضامني في دورته السادسة وباملوازاة معه كان 
املعرض الدوري اإلفريقي ألول مرة تيتنظم ما بين املغرب وحضور كوت 

ديفوار والسينغال.

فاملعلوم أيضا أن هذه املحطات وغيرها من املحطات هي مناسبة 
املقترحات والتي نعمل  التوصيات والعديد من  بالعديد من  للخروج 
جاهدين اليوم على بلورة هاذ املقترحات اللي مرت لجميع هاذ املناظرات 
السابقة في إطار رؤية اإلستراتيجية الجديدة للقطاع، تتعرفوا أن قطاع 
إستراتيجية  رؤية  إلى  يحتاج  اليوم  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد 
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جديدة.

أوال تعطينا تعريف دقيق ملفهوم االقتصاد االجتماعي والتضامني 
في بالدنا، وتحدد كذلك املكونات الرئيسية لهاذ القطاع، ألنه صحيح 
االقتصاد  في  اليوم  األسا   هي  التعاونية  والحركة  التعاونيات  أن 
االجتماعي والتضامني وبالتالي البد أن أشير هنا إلى بعض األرقام أننا 
بلد وصلنا اليوم ل20 ألف تعاونية،20 ألف تعاونية يعني نسبة ديال 
التطور ديالنا في املجال التعاوني تقريبا 3500 تعاونية من بعد صدور 
القانون الجديد، قبل ما كناش تنحقو هاذ الرقم وإن كان هاذ الرقم 
اللي تيعطينا تقريبا 3.5% من الساكنة النشيطة وإلى احتسبنا واحد 
60% من العدد اإلجمالي ديال الجمعيات اللي عندها طابع اقتصادي 
غادي نقدرو نتكلمو على 5% من الساكنة النشيطة داملغرب كتشتغل 

في االقتصاد االجتماعي والتضامني.

طبعا هاذ الرقم نسبة للرقم هو مهم ولكنه رقم ال يرقى إلى مستوى 
في  هو  والتضامني  االجتماعي  االقتصاد  اليوم  ألن  ملاذا؟  التطلعات، 
مجموعة ديال الدول مصدر من مصادر جلق الثروة مصدر من مصادر 

توفير فرص الشغل.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيد6دكاتبةدالدولة.

الكلمة ألحد السادة املستشارين في إطار التعقيب تفضل السيد 
رئيس الفريق.

املستشامدالسيددرحلددالبكومي:

شك ادالسيد6دكاتبةدالدولةدعلىدآوابكم.

الحكومة مشكورة على املجهودات التي قامت بها للنهوض بالقطاع 
التعاوني، إال أنه لألسف الزال قطاعا متعثرا في ظل غياب رؤية واضحة 
التوصيات  مختلف  تنزيل  في  اإلسراع  منكم  ننتظر  وبالتالي  املعالم 

الصادرة عن هذه املناظرة التي ملست إشكاليات القطاع.

السيد6دكاتبةدالدولة،

هناك حاجة ملحة للوقوف على واقع الجمعيات التعاونية وإطالق 
للنهوض  بل  القائمة،  التعاونية  الجمعية  لدعم  ليس فقط  مبادرات 
وتشريعا،  وتخطيطا،  وثقافة،  مفهوما  برمته،  التعاوني  بالقطاع 
جصوصا وأن القطاع التعاوني من املمكن أن يكون واحدا من أهم 
القطاعات التي تلعب دورا مهما في التنمية املستدامة واالقتصادية 

وتحسين مستوى عيشة املواطن وانتشالهم من اإلتكالية والعطالة.

ثم كذلك أهميته املساهمة في مجال تنمية الثروات وإحداث فرص 
لإلنسان  البيئي  واملحيط  الطبيعية  املوارد  على  واملحافظة  الشغل 
العاملية  األهداف  مع  تكامل  في  به  العاملين  وتحسين مستوى عيش 

الجديدة لخطة التنمية املستدامة لعام 2030.

على هذا األسا  على الحكومة تقديم كل وسائل الدعم واملساندة 
لهذا القطاع مع االستفادة مع تجارب الدول التي لها تجارب ناجحة في 
هذا املجال، جاصة من ناحية القوانين التي تنظم العمل التعاوني مع 
ضرورة العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع، 

وعلى وجه الخصوص تبسيط املساطر الخاصة بالتعاونيات.

كما يتعين تبني مقاربة شمولية مندمجة ملواجهة مختلف املعيقات 
وعلى رأسها مشاكل التمويل وطرق االستفادة من القروض مع إيجاد 
املحلية  املنتوجات  تسويق  مستوى  على  القائمة  للصعوبات  حلول 
وتثمينها في إطار بطبيعة الحال الحفاظ على املوروث التقليدي الوطني 

والرفع من إنتاجية املنخرطين.

به  ليتالءم وما تسخر  التطوير  املزيد من  إلى  يتطلع  القطاع  هذا 
الثقافة املغربية األصيلة من قيم التعاون والتضامن.

فريقنا يؤكد لكم على أهمية تعبئة وتظافر الجهود لتحويل الحركة 
التعاونية وقطاعها االقتصادي لتكون من رافعات التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

ولذلك فإن الرهان قائم على قدرة األسلوب التعاوني في توظيف 
التضامن لتحديثه وتنمية مجموعة من  في إطار من  املنتجين  جهود 

األنشطة االقتصادية واالجتماعية.

وشكرا السيد الوزير.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيدة كاتبة الدولة للتعقيب، تفضلي.

الجويد والنقلد السياحةد وزي د لدىد الدولةد كاتبةد السيد6د
بالصناعةد ركلفةد االآتلاعيد واالقتصا د التقليديةد والصناعةد

التقليديةدواالقتصا داالآتلاعي:

قلت وعيا منا بكل هاذ التحديات اللي تيشكلها اليوم قطاع االقتصاد 
االجتماعي والتضامني، ليس فقط في بالدنا ولكن في العالم، اليوم كاين 
مجهودات كبيرة من أجل التأهيل القانوني، وهنا طبعا القانون 112.12 
الذي تمت املصادقة عليه، ولكن نشتغل على قانون اإلطار ألنه مهم 
في  تتملك قانون إطار  اللي  البلدان  إلى  جدا، والبد أن تتحول بالدنا 

املجال االقتصاد االجتماعي والتضامني.

أكثر من ذلك، أطلقنا حملة، هذه تقريبا قبل ثالث أسابع، أطلقناها 
من العيون للتعريف ودرنا لها شعار اللي هو: "العمل التعاوني رافعة 
للنموذج التنموي الجديد". من جالل هذه الحملة اللي اليوم غادي 
بالقانون  التعريف  نبتغي  اململكة،  جهات  ديال  مجموعة  في  تحط 
املؤطر 112.12، التعريف بأوجه الحكامة اللي مطلوبة في هذا العمل 
ثم التعريف بضرورة االنفتاح على الجامعة لتكوين أطر متخصصة، 
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ألن هاذ العمل باش نقوموا به محتاجين أطر متخصصة في املجال، 
مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني، مجموعة من الجامعات من 
جالل االتفاقيات التي تربطنا بها اليوم نحن معهم في إطار تكوين مستمر 

للشباب لكي يكون لدينا فعال قدرات..

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيد6دكاتبةدالدولة.

والسؤال الثاني موضوعه، إستراتيجية تنمية الصناعة التقليدية، 
الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق األصالة واملعاصرة لبسط 

السؤال، تفضل السيد املستشار.

املستشامدالسيددعبدداإلالهداملهاآ ي:

شك ادالسيددال ئيس.

السيد6دكاتبةدالدولة،

السيددالوزي داملحترم،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

بها  التي يحظى  الرغم من األهمية االقتصادية واالجتماعية  على 
قطاع الصناعة التقليدية، فإن القطاع الزال يعاني من العديد من 
الصعوبات واإلكراهات تؤثر على الصناع التقليديين وعلى الصناعة 
عاجلة  حلول  إيجاد  على  االنكباب  يقت�ضي  مما  الوطنية،  التقليدية 
لها، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل على إستراتيجيتكم للنهوض بالصناعة 

التقليدية، وما الذي ستقومون به إلنعاش هذا القطاع؟

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

الكلمة لكم السيدة كاتبة الدولة لإلجابة على السؤال، تفضلي.

الجويد والنقلد السياحةد وزي د لدىد الدولةد كاتبةد السيد6د
بالصناعةد ركلفةد االآتلاعيد واالقتصا د التقليديةد والصناعةد

التقليديةدواالقتصا داالآتلاعي:

شك ادلكمدالسيدداملستشامداملحترمدعلىدهاذدالسؤال.

هذا  أوال  التقليدية،  الصناعة  لقطاع  اإلستراتيجية  موضوع  هو 
قطاع حظي برؤية إستراتيجية ما بين 2007 و2015، بل أكثر من ذلك 
تم توقيع عقد برنامج، احنا اليوم في إطار تثمين املكتسبات التي كانت 
نتيجة تطبيق الرؤية السابقة وعقد البرنامج السابق، وطبعا في بلورة 
رؤية جديدة للقطاع وإستراتيجية القطاع، برنامج تنموي جديد للقطاع 
يستحضر أوال املكتسبات اللي تيعرفها، وفي نفس الوقت تنستحضرو 

التحديات التي البد من رفعها وتجاوزها.

هاذ التحديات يمكن لي نتقاسمها معكم ونطرحها معكم:

أوال، التكوين والتأهيل وأول مدجل هو التأهيل القانوني، قطاع 
ملزاولة  املنظم  القانون  لدينا  ليس  الساعة  لحد  التقليدية  الصناعة 
أنشطة الصناعة التقليدية، هذا ما يمكنش نتصورو تنظيم أي قطاع 
في غياب التأطير القانوني، وبهاذ اإلطار هذا عقدنا لقاء مع السادة رؤساء 
الغرف من أجل الدفع والتعجيل بأن هاذ القانون يأجذ املسار الطبيعي 
ديالو في التشريع من أجل أن يتوفر القطاع على اإلطار القانوني، هذا 

أوال.

اللي  حقيقية  إشكاليات  فعال  كاين  القانون،  إلى  إضافة  ثانيا، 
كل  القطاع  استحضار  أولها هو  اللي  رؤية  إطار  في  معالجة  محتاجة 
الصناعة  قطاع  فقط  استحضرت  السابقة  الرؤية  ألن  املكونات، 
التقليدية اإلنتاجية النفعية وذات الحمولة الثقافية، اليوم في الرؤية 
الجديدة البد أن نستحضر قطاع مهم جدا اللي هو قطاع الخدمات، 
الصناعة التقليدية ما �ضي فقط قطاع إنتاجي فني ونفعي، ولكن هناك 
كذلك قطاع الخدمات، اللي باملناسبة مرتبط ارتباط مباشر بصحة 
املواطنين وسالمة املواطنين، وبالتالي فهاذ األمر اليوم لم يعد مقبوال أننا 
نكتفيو فقط بنوع دون األنواع األجرى، احنا محتاجين أن هاذ األنواع 

كلها نستحضروها في برنامجنا وفي إستراتيجيتنا القادمة.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشامدالسيددعبدداإلالهداملهاآ ي:

شك ادالسيد6دكاتبةدالدولة.

في الحقيقة كاين مجهوادت تنلمسوها مؤجرا، ولكن السيدة الوزيرة 
هاذ املجهودات ما وصلتناش للصورة اللي بغينا نشوفو فيها الصناع 
التقليديين ديال بالدنا، مازال كاين مشاكل كثيرة تيعيشوها الصناع 
بادرة  كانت  املنصب  هاذ  توليتوا  ملي  الوزيرة  والسيدة  التقليديين، 
حسنة منك أنك قمتي بزيارة ملجموعة ديال املدن مغربية وكنا حاضرين 
معك في بعض املدن منها كآسفي، الصويرة، اكادير، مراكش، واللي زاد 
لقى استحسان ديال الصناع أنك تخليتي على البروتوكول ديال الزيارات 
اللي كانوا موجدين لك املندوبيات ديالك، وفضلتي أنك تزوري وتشوفي 
الواقع والورشات، الواقع اللي تيعيشوه الصناع التقليديين وهاذ ال�ضي 

قمتي به وزرتيه.

أنا اللي غادي نقول لك السيدة الوزيرة في هاذ املكان–والوقت ما 
تيسمحش–أنك شفتي كل�ضي بعينك وسمعتي كل�ضي بوذنيك، سمعتي 
التصريحات ديال الصناع التقليديين، أغلبية الصناع التقليديين في 
هاذ املدن اللي ذكرت وسمعتي التصريحات ديالهم وشفتي األوضاع اللي 
تيعيشوها، يعني أنا ما غاديش نتزايد في هذا، ألن الكالم كثير والوقت ما 
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كاين هذا، إنما غادي ناجذ جوج نقط غادي نحاول نهضر عليهم السيدة 
الوزيرة، واللي تيعيشوهم الصناع التقليديين.

النقطة األولى السيدة الوزيرة، هي قطاع املواد األولية، ففي بعض 
املدن تنلقاو أن املواد األولية باش تيشتغلو هاذ الصناع التقليديين ما 
تنلقاوهاش. على سبيل املثال السيدة كاتبة الدولة إقليم الصويرة، كاين 
املواد األولية باش تيخدموا اللي هي معروفة بها هي جشب العرعار، 
احنا حاليا الصناع ما تيلقاوش هاذ املادة هذي، تنلقاوها في مدن أجرى 

متواجدة وبكثرة وفي املدينة اللي تنخدمو بها ما كايناش.

قطاع الصياغة وراه هاذ ال�ضي شفتيه السيدة كاتبة الدولة املادة 
األولية وهي الفضة، ما تيلقاوهاش، ما كايناش، الصانع تيبغي يم�ضي 
يطبع .. تيقول له جيب لنا الفاكتورة باش شريتيه، هو ما يمكنش يوفر 

هذيك، هذي نقطة.

تيعيشوه  اللي  املشكل  هي  الدولة،  كاتبة  السيدة  الثانية  النقطة 
الصناع التقليديين ديال جماعة مزوضة، وهو وهاذ املشكل راه عندك 
عليه فكرة أنهم األفرنة اللي تقتنت لهم، هاذ األفرنة والوا حاليا تيعيشوا 
ما  واألفرنة  منهم،  مطلوبة  اللي  املبالغ  تسديد  ناحية  من  ال  مشاكل 

دايراش العمل ديالها.

وشكرا السيدة وأستسمح.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

الكلمة لكم في إطار الرد على التعقيب السيدة كاتبة الدولة تفضلي.

الجويد والنقلد السياحةد وزي د لدىد الدولةد كاتبةد السيد6د
بالصناعةد ركلفةد االآتلاعيد واالقتصا د التقليديةد والصناعةد

التقليديةدواالقتصا داالآتلاعي:

أوال تنبغي نشكر السيد املستشار على هاذ الكلمات اللي قالها في 
حقي، وتنقول بأن هذا واجب، الوقوف عن قرب على وضعية الصناع 
التقليديين هذا واجبنا، وبالتالي ألنه هذا قطاع كيف ما تتعرفوا عندو 
 %20 من  أكثر  تشغل  التقليدية  فالصناعة  بالقرب،  مرتبطة  أبعاد 
من الساكنة النشيطة، الصناعة التقليدية اليوم تضمن االستقرار 
ملجموعة ديال األسر املغربية اللي تتعيش منها وتتربي منها أبناءها، جاصة 
في العالم القروي، وجاصة إذا استحضرنا النساء اللي تيشتغلوا في 

مجال هاذ الصناعات.

ولكن  التثمين،  تستحق  مكتسبات  كاينة  تنقولو  اليوم  فطبعا 
كاينة تحديات وهاذ التحديات وجب أن نرفعها بمقاربة تشاركية، ألن 
مجموعة ديال اإلشكاالت ما مرتبطاش فقط بالوزارة الوصية، ولكن 
الحل ديالها مرتبط باملتدجلين اللي هما على مستوى الجماعات وعلى 
مستوى الجهات، وهنا نعطي مثال اللي كيبان كإشكال كبير اليوم، اللي 

هي األحياء املخصصة ملزاولة بعض املهن، جاصة اللي هي جدماتية 
واإلشكاالت اللي ولت تثيرها في املدن مع التوسع العمراني اللي محتاجة 
مقاربة تشاركية بين املتدجلين، جاصة املنتخبين باش نوفروا فضاءات 
ديالنا  الصناع  آنذاك  واللي  األنشطة  وعقارات من أجل مزاولة هاذ 

يشتغلوا في ظروف كما هي مطلوبة.

طبعا كاين إشكاالت كثيرة يمكن تجي مناسبة داجل اللجنة أننا 
نفسرو فيها أكثر.

السيددمئيسدالجلسة:

هذه  في  املساهمة  على  ونشكرك  الدولة،  كاتبة  للسيدة  شكرا 
الجلسة.

ننتقل للسؤال املوجه لقطاع إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، 
وموضوعه اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، الكلمة ألحد السادة 
املستشارين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. تفضل 

�ضي حيسان.

املستشامدالسيددعبددالحقدحيسان:

شك ادالسيددال ئيس.

السيددالوزي ،

أعطت الحكومة ابتداءا من 2016 االنطالقة لإلستراتيجية الوطنية 
ملكافحة الفساد بتكلفة مالية بلغت مليار و800 مليون.

التي  امللموسة  اإلجراءات  هي  ما  الوزير:  السيد  نسائلكم،  لذا، 
اتخذتموها لتنزيل هذه اإلستراتجية؟

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

الكلمة لكم السيد الوزير لإلجابة على السؤال، تفضل.

السيددرحلددبنعبددالقا م،دالوزي داملنتدبدلدىدمئيسدالحكورةد
املكلفدبإصالحداإل ام6دوبالوظيفةدالعلورية:

شك ادالسيددال ئيس.

الكونفدرالية  املجموعة  أعضاء  والسيدين  السيدتين  نشكر 
الديمقراطية على تفضلهم بهاذ السؤال، اللي كيتعلق بواحد االنشغال 
مهم بالنسبة للحكومة وال بالنسبة للرأي العام واملؤسسات املنتخبة، 
لكن نبغي نذكر بأنه كاين على جميع هاذ األصعدة هناك وعي بأن آفة 
الفساد لها عواقب وجيمة على االقتصاد وعلى املجتمع وعلى زعزعة 
الثقة في اإلدارة من طرف املواطنين، ولكن كذلك على النيل من حقوق 

اإلنسان.

وفي إطار هاذ الوعي هذا املتنامي انخرطت السلطات العمومية في 
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واحد املسار ملحاربة الفساد انطالقا من 1999 مع حكومة التناوب، 
ألنه كانت هناك واحد اللجنة ديال تخليق املرفق العام، وتم إصدار 
ميثاق حسن التدبير، وتم إصدار القانون املتعلق بغسل األموال، وتمت 
برنامج  إعداد  وتم  العمومية،  بالصفقات  املتعلق  املرسوم  مراجعة 
األمم  اتفاقية  على  املصادقة  وتمت   ،2010-2005 الرشوة  محاربة 
املتحدة ملحاربة الفساد في 2007، وهاذ ال�ضي كلو توج بالدستور ديال 
2011، اللي جعل الشفافية والنزاهة من األسس ديال الحكامة الجيدة.

امن اليوم يمكن لنا نقولوا بأنه باإلضافة إلى هاذ املبادرات املتفرقة، 
امن عندنا املغرب عندو إستراتجية وطنية حقيقية ملحاربة الفساد، فيها 
مقاربة مندمجة، فيها عدة برامج تجمع ما بين القانوني واإلجرائي، ما 
بين الزجري والوقائي، مابين التربوي والتواصلي، وكل هذه املستويات 
فيها برامج كتشتغل، ويمكن لي نقول للسادة أعضاء الفريق، بأنه غادي 
تكون واحد املناسبة قريبا لكي نعرض كل هذه اإلجراءات في إطار واحد 
الحوار، اللي غادي يتم في أول اجتماع للجنة الوطنية ملحاربة الفساد، 
وهاذ  الخاص،  والقطاع  املدني  واملجتمع  املعنية  الوزارات  بحضور 

االجتماع غادي ينعقد قريبا إن شاء هللا.

شكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

لكم الكلمة أحد السادة املستشارين في إطار التعقيب.

املستشامدالسيددعبددالحقدحيسان:

السيددال ئيس،

السيددالوزي ،

ذاك ال�ضي اللي ذكرتوا احنا متفقين معكم، مزيان التشخيص كل�ضي 
القانونية أو  عارف، وفي املغرب ما عندناش مشكل ديال النصوص 
اللجان أو.. املشكل هو الغياب ديال اإلرادة السياسية ملحاربة الفساد، 
ألنه الكل متفق على أنه الواقع اللي كاين ديال انتشار الفساد، انتشار 
الزبونية، انتشار املحسوبية، الغش الضريبي، واحد العدد ديال امفات 
اللي متعلقة بالفساد، واللي كيفما قلتو السيد الوزير، تؤثر فعال على 
االقتصاد الوطني، وتؤثر على ثقة املواطن في املؤسسات، وأيضا تجعل 
أن االستثمار ما يجيش لبالدنا باش نشغلو إلى غير ذلك، ولكن واش كافي 

فقط أننا نديرو هاذ اإلستراتجية الوطنية ملكافحة الفساد؟

واحنا سألناكم أشنو هي اإلجراءات امللموسة ملكافحة الفساد؟ دبا 
هاذ اإلستراتجية بدات من 2016، لكن املواطن ما كيالحظش بأنه فعال 
كاين محاربة ديال الفساد، الرشوة باقة، الزبونية باقة، املحسوبية 
باقة، كيجي مستثمر من برا باش يدير استثمار، التعقيد في املساطر 
اإلدارية باقية، بمعنى أنه املواطن ما كيحسش بأنه كاين هذيك اإلرادة 

فعال ملحاربة الفساد، حتى التحقيقات اللي كيتفتحوا كيبقاوا بدون 
جواب وال كيتقبروا، واملواطن هو غادي وكيشوف الفساد كيتغول في 
الوقت اللي ال الحكومة السابقة وال هاذي بنت كل البرنامج ديالها على 

محاربة الفساد.

الواقع أنه هاذ الفساد مازال كيتزاد، واملواطن ما تيشعرش بأنه فعال 
هناك محاربة ديالو وبأنه ما �ضي كل�ضي املغاربة سواسية أمام القانون. 
القانون يطبق على الضعيف، والسجون في املغرب راه عامرة بأوالد 
البوفرية، ولكن واحد الفئة ما تيطالهاش القانون أو أنها توجد فوق 

القانون.

فلذلك، السيد الوزير، اللي مطلوب اليوم، ألنه من بين األسباب 
كاين الفقر والجهل، إذن جاصنا اإلصالح ديال املنظومة ديال التربية 
والتكوين، هاذ اإلرادة ديال إصالح املنظومة ديال التربية والتكوين احنا 
تنحسو كمغاربة بأنه ما كيناش، أريد للتعليم أنه يخرج ذاك ال�ضي اللي 
تيخرج دبا، جاصنا عدالة نزيهة، املغاربة تيخصهم يحسوا بأنه املالذ 
ديال القضاء في امجر إلى كاع ما كان والو تيمشيوا للقضاء وعارفين بأنه 

القضاء نزيه اللي غادي نصفهم. تيخص أيضا..

شكرا السيد الرئيس.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد الوزير للرد على التعقيب.

بإصالحد املكلفد الحكورةد مئيسد لدىد املنتدبد الوزي د السيدد
اإل ام6دوبالوظيفةدالعلورية:

السيد املستشار، متفق مع هاذ التشخيص اللي اعطيتو في استمرار 
الفساد، وما متفقش معكم في غياب اإلرادة، ما يمكنش نقولوا..

اإلجراءات، الفساد هو ظاهرة ثقافية ومجتمعية وهاذي راه بديهية، 
ما كاينش غير في املرفق العام، هناك من يأتي إلى املرفق العام يبحث 
عن من يفسده، جاصو امتياز، ما تيقلبش على الحقوق، ما تيقلبش 
على جدمة عمومية، تيقلب على امتياز، جاصو يتسربا هو األول، وجيبو 
عامر وباغي يعطي، حتى هاذي آفة بحال اللي قلت جاصها تربية، التربية 

على النزاهة في املرفق العام على التعامل.

مثال ملي تنعطيو البوابة الوطنية اإللكترونية لتدبير الشكايات يعني 
على املحمول تيمكن لك تدجل للقطاع ودير شكاية، أال يقلص هذا من 
املحفزات ديال الفساد؟ هذا إجراء أسا�ضي. ملي تيوقع السيد رئيس 
الحكومة األسماء بأعضاء اللجنة الوطنية ملحاربة الفساد اللي غادي 

تجتمع في بداية شهر مار ، هاذي ما �ضي إرادة سياسية؟

شكرا.
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السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي ،دوأشك كمدعلىداملساهلةدفيدهذهدالجلسة.

األول  والسؤال  البرملان،  مع  العالقات  قطاع  إلى  امن  وننتقل 
موضوعه محاربة األمية، الكلمة ألحد السادة املستشارين من فريق 

األصالة واملعاصرة، تفضل الحاج أحمد.

املستشامدالسيددأحلددتويزي:

السيددال ئيس،

السا 6دالوزماءداملحتررين،

زرالئي،دزريالتيداملستشامات،

السيددالوزي داملحترم،

فقد التزمت الحكومة في البرنامج أثناء تقديم قانون املالية ديال 
2018 بالعمل بتخفيض معدل األمية إلى نسبة 20% في أفق 2021 

وعلى أن تصل هذه النسبة إلى 10% سنة 2026.

إذن سؤالنا هو: ما هي اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة لكي تتحقق 
هذه األهداف؟

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددرصطفىدالخلفي،دالوزي داملنتدبدلدىدمئيسدالحكورةد
املكلفدبالعالقاتدرعدالبرملاندواملجتلعداملدنيدوالناطقدال سليد

باسمدالحكورة:

أعتذر عن التأجر اللتزام بالجلسة التشريعية.

بلدنا ملواجهة هذه امفة  قلت اإلستراتيجية املتبعة على مستوى 
واملعضلة إستراتيجية متعددة األبعاد، أوال تم إرساء الوكالة الوطنية 

ملحاربة األمية.

الوكالة اليوم عقدت مجلسها اإلداري سنة 2017 والذي صادق 
على إستراتيجية وطنية لعشر سنوات.

بالنسبة لنا على مستوى البرنامج الحكومي 2017-2021 التقليص 
إلى 20%، النسبة اليوم هي في حدود 28%، في اإلحصاء العام في 2014 
سنة 2014 كانت في حدود 32%، تقدمنا بعشر نقط ما بين 2004 

و2014، كنا من 43% هبطنا إلى 32%، اليوم نتقدم كل سنة.

إذن، قلت تم إرساء الوكالة، تم اعتماد إستراتيجية، تمت تعبئة 
املوارد املالية، تمت املصادقة على ميزانية تقدر ب 84 مليون درهم. 

حتى نستطيع الوصول لــ 20% جاصنا نخفضو األمية بمعدل نقطتين 
في السنة، هذا األمر يتطلب مضاعفة املجهود على مستوى العالقة مع 
الجمعيات، الجمعيات تؤطر حاليا ما يناهز حوالي 400000، الهدف 
نقطتين جاصنا نضاعفو املجهود باش نوصلوا ل 800000، ولهذا تم 
إطالق واحد البرنامج طموح للشراكة مع الجمعيات، مبني على طلبات 
عدد  معلوماتية،  ومنظومة  واملواكبة  املنافسة  على  ومبني  عروض 
املنخرطين كاينة 2300 جمعية في محاربة األمية وحوالي 1700 جمعية في 
األمية الوظيفية، يعني حوالي 4000، باإلضافة للبرنامج الهام التي تقوم 
به وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والذي يؤطر حوالي 300000، 
بمعنى مليون و 100 ألف سنويا ستمكننا بإذن هللا من الوصول إلى 

20%، ولكن هذا يقت�ضي تعبئة جماعية؟

النقطة األجيرة هي محاربة الهدر املدر�ضي، ألن الهدر املدر�ضي كيعطي 
250000 جديد، إذن جاصنا نوقفو النزيف، ومن جهة أجرى نضاعفو 

املجهود.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشامدالسيددأحلددتويزي:

شك ادالسيددالوزي داملحترم.

فعال امفة كما قلت األمية، األمية آفة ومعضلة كبيرة جدا هي لها 
تبعات جطيرة جدا على اقتصاد البلد، وإحصائيات كثيرة جدا أعطت 
على أنه األمية في املغرب تضيع فيما يخص )PIB( ديالنا 1.5%، اللي هو 

كبير جدا.

األسباب ديال األمية معروفة األسباب، ماكاينش عالش نعاود نقول 
األسباب ديال األمية واإلشكاليات املطروحة على املغرب لتجاوز هذه 
املعضلة الكبيرة جدا، ألن امن البلدان ما كتقاسش أهمية هذه البلدان 
مردودية  بمدى  تقا   بهذا،  تقا   ال  وبمناجمها،  املالية  بإمكانياتها 
بمدى نسب األمية فيها، وتقا  كذلك بمدى مردودية منظومة التعليم 
التي تعطي االبتكار وتعطي اإلنتاج وتعطي عدد من املسائل كبيرة جدا، 
واألمية إذا كانت في بلد ال يمكن أن يعطي هذه املسائل هذه، وبالتالي 

فإن الحكومة عندها إستراتيجية.

فعال إلى تكلمنا على األمية منذ 1960 إلى امن نقصت الثلثين، مثال 
تلقى الثلثين عندنا في 1960 عندنا 9 أشخاص من أصل 10 كلهم أميون، 
في 1960، 1982، 6 أشخاص على 10 أميون، امن وصلنا في 2014، 3 
أشخاص على 10 أي 32% اللي هما أميون، إذن هناك تطور كبير جدا، 
من الستينات إلى 2014، ولكن في 2014 في القانون ديال املالية ديال 
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2015 كان الهدف هو أنه في 2014 تكون عندنا 20% مستوى األمية، 
تكون عندنا نوصلو ل 20% في 2014.

امن في القانون ديال املالية ديال 2018 كان املطروح علينا هو أننا 
نوصلو في 2021 نوصولو لــ 20% و2026 نوصولو لــ %10.

إذن  ديالنا،  للهدف  وصلناش  ما  أنه  ديال  اإلشكالية  هذه  إذن 
كاين هناك فشل في هذه املنظومة، هناك متدجلين كثر، إذن شفنا 
القطاعات الحكومية التي تتدجل، املؤسسات األجرى الدولية تتدجل، 
إذن مجموعة كبيرة جدا، وزارة األوقاف، إذن كاينة إشكالية في هذه 
املنظومة البد أن نالحظ على أن الجمعيات–كما قلتوا السيد الوزير 
أهمية  من  الهدف  ولكن  جمعية،   4000 تقريبا  عندنا  املحترم–هنا 
الجمعيات، كفاءة الجمعيات، العدد اللي كيدجل اليوم وغدا كيستمر، 
االستمرار ديال النا  اللي كيتسجلوا في امجر ياله 27% كتبقى، إذن 
حتى هذه الجمعيات البد أن نعيد النظر في هذه املنظومة التي تمكننا 

من محاربة هذه امفة اللي هي جطيرة جدا بالنسبة للمغرب.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

الوزير  السيد  التعقيب،  على  الرد  إطار  في  الوزير  للسيد  الكلمة 
تفضل.

السيددالوزي داملنتدبدلدىدمئيسدالحكورةداملكلفدبالعالقاتد
رعدالبرملاندواملجتلعداملدنيدوالناطقدال سليدباسمدالحكورة:

أوال هذه آفة، ألنه هذيك عدد سكان املغرب في نهاية الخمسينيات 
وبداية الستينيات كان كيجعل وجا عندنا 10/9، ولكن عدد األميين 

كان، دبا امن فاش تنقولو 10/3، ولكن راه سكان املغرب 35 مليون.

ديال  القضية  جوج،  اإلشكالية،  واحد  جبدتي  راك  الثانية، 
املتدجلين والقضية ديال الفعاليات ديال الجمعيات، هاذ الجوج راه 

احنا كنشتغلو عليهم.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي .

نمر للسؤال الثاني، موضوعه ضعف شبكة االتصاالت في بعض 
االستقاللي  الفريق  من  املستشارين  السادة  ألحد  الكلمة  الجهات، 

للوحدة والتعادلية لتقديم السؤال، تفضل السيد املستشار.

املستشامدالسيددرواليداب اهيمدش يف:

بسمدهللادال حلندال حيم.

السيددال ئيس،

السيددالوزي ،

السيداتدوالسا 6داملستشامون،

بذلت بالدنا والحكومات املتعاقبة مجهودات كبيرة في دعم مجال 
االتصاالت والتواصل، إال أن ساكنة بعض الجهات، وجاصة األقاليم 
الجنوبية وغيرها من املناطق النائية، نجدها حتى يومنا هذا غير مرتبطة 
في أماكن عديدة بشبكة االتصال، ال�ضيء الذي يعرقل عجلة االستثمار 

بهذه املناطق.

السيد الوزير، هذا السؤال املفروض عنه كان موجه لوزارة الثقافة 
واالتصال، ولكن تفاجأنا في الجلسة على أنه مبرمج لكم انتوما كوزارة 

منتدبة في العالقات مع البرملان واملجتمع املدني.

سؤالنا: أول �ضيء هذا القطاع ديال االتصال هل هو تحت وصايتكم 
السيد الوزير املنتدب؟ أم تحت وصاية وزارة الثقافة واالتصال؟

ثانيا، ما هي جطة الحكومة لتعميم هذه الخدمة على جميع املناطق 
لضمان استفادة جميع املواطنين؟

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيدداملستشام.

لكم الكلمة السيد الوزير لإلجابة على السؤال.

السيددالوزي داملنتدبدلدىدمئيسدالحكورةداملكلفدبالعالقاتد
رعدالبرملاندواملجتلعداملدنيدوالناطقدال سليدباسمدالحكورة:

أوال هذا السؤال وجه لوزارة االتصال، ولكن قطاع االتصاالت يتبع 
وزارة الصناعة، ألن هي الوصية على الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت 
)ANRT( وبالتالي املتعهدين في إطار دفتر التحمالت لهم عالقة معها، 
ولكن ألن السؤال برمج كوزير مكلف بالعالقات مع البرملان، ما بغيتش 
نضيع الحق ديال البرملان في الرقابة، ولهذا قمنا بواحد العملية ديال 
االتصال مع الوزارة الوصية باش تمكنا من املعطيات باش ما يضيعش 

الحق ديال البرملان في ممارسة الرقابة.

ووزارة االتصال أعطتنا رسالة مكتوبة بأن تعتذر عن الجواب، وما 
كانش بالتالي من املمكن نجيو لهنا ونقولو لكم ما نجاوبوش على السؤال، 

فبالتالي هذه من بين املهام اللي معني بها.

ثانيا، القضية التي تحدثت عنها فعال هذه إشكالية، حاليا العالقة 
مع متعهدي االتصاالت فيما يتعلق بجهة كلميم-واد نون برمجت ميزانية 
تبلغ 60 مليون درهم، على أسا  أن يوقع التسريع ديال العملية ديال 
التغطية، وبحيث لجنة تدبير الخدمة األساسية للمواصالت صادقت 
على هذا البرنامج ويمول جزئيا من الصندوق ديال التنمية، من صندوق 
الخدمة األساسية للمواصالت، اللي هو صندوق كيستفد من عائدات 

مهمة من املتعهدين ديال االتصاالت.
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 2G املرحلة األولى توسيع تغطية املناطق البيضاء بالهاتف النقال ب
3G، 4G ، عدد املناطق 84، التاريخ املتوقع لبداية األشغال هذه السنة 
2018-2019-2021 ستنتهي األشغال، ثم هنالك توسيع التغطية عن 
طريق نشر شبكة الهاتف النقال 3G و4G، عدد املناطق املزمع تغطيتها 
286 منطقة، األشغال أيضا في هذه السنة، 2021-2022 على أبعد 

تقدير ستنتهي األشغال.

هذا العمل مؤطر بالقانون 24.96 املنظم لقطاع االتصاالت ودفاتر 
تحمالت املتعهدين، هنالك مجهود يبذل ألن إذا جذينا املستوى الوطني، 
وصلنا لنسب عالية، شبكة 99% من السكان عندهم الهاتف النقال 
من الجيل الثاني التغطية، تغطية ما يفوق 80% من السكان بالهاتف 
للصبيب  وطني  مخطط  تفعيل  هنالك  وامن  الثالث،  الجيل  النقال 
العالي، لجنة تدبير الخدمة األساسية للمواصالت، االجتماع اللي قررته 
في 18 مار  2015 برئاسة السيد رئيس الحكومة، وبعد ذلك أطلقت 
في 2016 استشارتين لتأمين التغطية على مستوى املناطق القروية وغير 

املغطــــــاة،

وثانيا لتحسين الخدمات وجودة التغطية.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ا.

لكم الكلمة السيد املستشار في إطار التعقيب.

املستشامدالسيددرواليداب اهيمدش يف:

املرتبطة  اإليضاحات  هذه  على  املنتدب  الوزير  السيد  نشكركم 
مهم،  قطاع  هو  الحال  بطبيعة  االتصاالت  وقطاع  السؤال،  ببرمجة 
والفاعلين الخواص تقريبا هم ثالثة في املجال الوطني، رقم معامالت 

مهم ومساهمة كبيرة بالنسبة للعائد الضريبي على مستوى االقتصاد 
الوطني.

الحظنا كذلك بارتياح إحداث الوكالة الوطنية لالقتصاد الرقمي، 
لإلدارة،  الرقمي  للتحول  بالنسبة  مهم  دورها  الحال  بطبيعة  واللي 
لتوفير  األساسية  البنيات  وتوفير  الرقمي  االقتصاد  وثيرة  تسريع  ثم 
التكنولوجيا التي تساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، 

ثم كذلك تقليص الفوارق الرقمية بين الجهات.

الخدمة  هذه  توفير  بدون  رقمي  اقتصاد  عن  الحديث  يمكن  ال 
األساسية، اللي هي بطبيعة الحال الهاتف ثم االنترنيت بصبيب محترم 

في جميع الجهات.

عموم  في  املواطنين  قدمها  اللي  الشكايات  من  مجموعة  الحظنا 
اململكة، ال في طانطان وال في أكادير وال في غيرها حول تغطية الشبكة 

بالهاتف املحمول ثم بصبيب األنترنيت.

تحدثنا على األقاليم الجنوبية عالش؟ ألنها هي أول �ضيء مناطق اللي 
هي شاسعة ثم كذلك هناك ضعف في التغطية، وذلك أثر بشكل كبير 
على التواصل ما بين الساكنة، وجصوصا الحاالت اللي تعود مرتبطة 
بطوارئ معينة، جصوصا ملي يوقع املشكل ديال األلغام وغيرها اللي 
جص يكون يعني تغطية كافية باش نقدرو نوفرو اإلسعافات في الوقت 

الكافي.

وشكرا السيد الوزير املنتدب.

السيددمئيسدالجلسة:

شكرا السيد املستشار، وأشكر السيد الوزير على املساهمة في هذه 
اللجنة، وأشكر الجميع على مساهمتهم في هذه الجلسة.

ومفعتدالجلسة.
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رحض دالجلسةدالخارسةدواألمبعيندبعدداملائة

التاميخ: الثالثاء 19 جمادى األول 1439هـ )6 فبراير 2018م(.

ال ئاسة: املستشار السيد حميد كوسكو ، الخليفة الثالث لرئيس 
املجلس.

التوقيت: جمس عشرة دقيقة، إبتداء من الساعة الرابعة والدقيقة 
الخمسين مساء.

آدولداألعلال: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 83.17 
بتغيير القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة 

من صندوق التكافل العائلي.

املستشامدالسيددحليددكوسكو ،دمئيسدالجلسة:

بسمدهللادال حلندال حيمدوالصال6دوالسالمدعلىدأش فدامل سلين.

أعلندعندافتتاحدالجلسةدالتش يعية.

السيداتدوالسا 6دالوزماء،

السيداتدوالسا 6داملستشامون،

يخصص املجلس هذه الجلسة للدراسة والتصويت على مشروع 
قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط 
ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي، واملودع لدى مكتب 

املجلس من لدن السيد رئيس الحكومة.

القانون،  مشروع  لتقديم  للحكومة  الكلمة  أعطي  البداية،  في 
تفضلوا السيد الوزير املنتدب.

السيددرصطفىدالخلفي،دالوزي داملنتدبدلدىدمئيسدالحكورةد
املكلفدبالعالقاتدرعدالبرملاندواملجتلعداملدنيدوالناطقدال سليد

باسمدالحكورة:

بسمدهللادال حلندال حيم.

السيددمئيسدالجلسةداملحترم،

السيداتداملستشاماتداملحتررات،

السا 6داملستشامينداملحتررين،

نيابة عن السيد وزير العدل الذي يوجد في مهمة رسمية جارج أرض 
القانون  بتغير   83.17 رقم  القانون  بتقديم مشروع  أتشرف  الوطن، 
رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومسطرة االستفادة من صندوق 

التكافل العائلي.

على  املوقرة  للجنة  اإليجابي  بالتعاطي  أنوه  أن  البداية  في  وأود 
التفاعل مع هذا القانون والتعاطي معه في إطار من التعاون بين السلطة 

التشريعية والسلطة التنفيذية.

يأتي هذا املشروع في إطار أجرأة مضامين البرنامج الحكومي املصادق 
املجال  في  االستعجالية  لإلجراءات  وتنزيال  البرملان  طرف  من  عليه 
االجتماعي جالل املائة يوم األولى، والتي التزمت من جاللها الحكومة 
املهمالت  األمهات  وإدماج  العائلي  التكافل  صندوق  منظومة  بتطوير 
وتوسيع دائرة املستفيدين منه، وأيضا كجزء من السياسة املندمجة 

التي تنهجها الحكومة في املجال االجتماعي.

لقد أحدث هذا الصندوق تنفيذا للتعليمات امللكية السامية التي 
جاءت في إطار جطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير 
يوم 29 يناير 2003 وافتتاح الدورة األولى من السنة الثانية من الوالية 
التشريعية السابعة للبرملان يوم 10 أكتوبر 2003، حيث دعا جاللته إلى 
إحداث صندوق للتكافل العائلي يضمن لألم املعوزة ويحمي األطفال 
من التشرد الناتج عن الطالق، وهو ما تجسد فعال بصدور القانون 
41.10 يوم 13 دجنبر 2010 واملرسوم التطبيقي له في 6 شتنبر 2011، 
والذي حدد شروط ومساطر وإجراءات االستفادة من مخصصات هذا 

الصندوق.

لكن على الرغم من إسهامات هذا الصندوق في مجال دعم الفئات 
املعوزة املعنية بمقتضياته وتخفيف الضرر، إال أنه بعد مرور جمس 
أصبحت  فقد  الصندوق،  لهذا  املنظم  القانون  على صدور  سنوات 

الحاجة ماسة وملحة للقيام بتقييم شامل له.

وأدى هذا التقييم إلى العمل على تدارك بعض جوانب النقص التي 
كشفت عنها املمارسة العملية وسد بعض الثغرات التي تحول دون 

تحقيق أكبر قدر من النجاعة املالية.

ولتوسيع دائرة املستفيدين من جدماته وتبسيط إجراءات ومساطر 
االستفادة من مخصصاته املالية، فضال عن تعزيز آلية الحكامة في 
عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس، فضال عن أن 
قانون  ملكية سامية على مستوى مشروع  تعليمات  تلقت  الحكومة 
املالية عندما أعد لسنة 2018 وامن صادر، بأن يقع إدراج تعديل على 
مستوى الحساب الخصو�ضي املرتبط بهذا الصندوق من أجل إدراج 

األمهات املهمالت وتوسيع بالتالي املستفيدين.

القانون في إطار هذا التوجه:

أوال يوسع دائرة املستفيدين من جدمات صندوق التكافل العائلي، 
ميثاق  انحالل  بعد  األوالد  من  النفقة  مستحقي  إلى  إضافة  لتشمل 
الزوجية، إذن السابق كانوا تيستفدوا منه فقط األم املطلقة واألبناء 
ديالها، اليوم مع هذا القانون االستفادة ستصبح أيضا مستحقو النفقة 
من األوالد جالل قيام العالقة الزوجية بعد ثبوت عوز األم، يعني ليس 
في حالة طالق وإنما في حالة إهمال، مستحقو النفقة من األوالد بعد 
وفاة األم، وهنا الحالة ديال التكفل من قبل الجدة والتي ال تكون في 
وضعية أرملة، وهذي فئة جديدة، أيضا الفئة الثالثة مستحقو النفقة 
من األطفال املكفولين أي أطفال متكفل بهم من طرف الغير، ليست 
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هنالك عالقة قرابة يعني الجدة أو الجد أو..الزوجة املعوزة املستحقة 
للنفقة.

أيضا هذا املشروع يحسم النقاش بصفة نهائية بخصوص وضعية 
األم املعوزة املطلقة التي تثير وضعيتها نقاشا عميقا في القانون املطبق 
حاليا، حيث تم وضع قواعد صارمة تحد من أي تضارب أو اجتالف في 

التفسير أو التكوين.

ثالثا تعزيز ولوج األطفال للعدالة االقتضائي حقوقهم، من جالل 
التنصيص على حق األوالد القاصرين الذين ليس لهم نائب شرعي بأن 
يتقدموا بصفة شخصية بطلب االستفادة من مخصصات الصندوق 

بعد إذن رئيس املحكمة، وهذا واحد التعديل مهم ونوعي.

مخصصات  من  باالستفادة  الخاصة  اإلجراءات  تبسيط  رابعا 
الصندوق، وذلك من جالل أمرين اثنين، أولهما منح الطالب االستفادة 
من مخصصات الصندوق جيارا ثالثا بخصوص املحكمة املقدم إليها 
املقرر  املصدرة  االبتدائية  املحكمة  إلى  فباإلضافة  االستفادة،  طلب 
بالتنفيذ، نص  املكلفة  االبتدائية  للنفقة واملحكمة  القضائي املحدد 
املشروع الجديد على جيار آجر هو حق اللجوء إلى املحكمة التي يوجد 
في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة املستفيد، وهذا واحد التعديل 
هام، ألن بعض املرات كينتقل الطفل أو األم تنتقل ملنطقة أجرى لعند 
األب ديالها وال األسرة ديالها، وبالتالي كنوليو نطلوبها بأنها جاصها تجي 

للمحكمة األصل فين كان صدر الحكم.

وأيضا–وهذا تعديل مهم من الناحية اإلجرائية–التنصيص على 
إحالة كتابة الضبط تلقائيا، ملقرر االستفادة الصادر عن رئيس املحكمة 
أو من ينوب عنه جالل أجل ثالثة أيام من صدوره على صندوق اإليداع 
والتدبير، وذلك من أجل صرف املخصص املالي دون حاجة إلى تقديم 
الطلب من طرف املستفيد، كتابة الضبط إصدار القرار كتحيلو على 

)CDG( باش يبدا التطبيق في أجل ثالث أيام، وهذا أيضا تعديل مهم.

أيضا تعزيز آليات حماية أموال الصندوق من أي تحايل أو غش، 
وذلك من جالل تعديل مقتضيات املادة 13 املتعلقة بإيقاف صرف 
التسبيقات املالية في حال وقوع أي تغيير يؤدي إلى سقوط الحق في 

االستفادة.

أيضا جاءت تعديالت أجرى تتعلق بما يهم استرجاع املخصصات 
املالية املؤداة، ألن الصندوق كيأدي بالنسبة للحالة ديال الطالق، على 
أسا  يسترجع من الزوج اللي هو جاصو يؤدي النفقة، هاذ العملية 
في السابق كان )CDG( صندوق اإليداع والتدبير هو اللي جصو يالحق 

ويضبط العملية ديال االسترجاع، دبا ولت عند كتابة الضبط.

هذه مجموع التعديالت السبع األساسية والكبرى، والتي نأمل من 
البعد االجتماعي  املستفيدين وتعميق  يقع توسيع قاعدة  أن  جاللها 
الهشة  للفئات  املقدم  االجتماعي  الدعم  في  بلدنا  جيارات  وتجسيد 
واملعوزة، ولهذا أجدد التنويه بلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 
بمجلس املستشارين، أغلبية ومعارضة على التفاعل اإليجابي مع هذا 

النص.

وشكرا.

السيددمئيسدالجلسة:

شك ادالسيددالوزي دعلىدتقديمدرش وعدالقانون.

الكلمة امن ملقرر لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان لتقديم 
تقرير اللجنة حول مشروع القانون.

أعتقد أن التقرير قد وزع لكافة السادة األعضاء من جالل الفرق 
واملجموعات.

تنظيم  أجل  من  عليكم  يخفى  ال  وكما  املناقشة،  باب  إلى  ونمر 
املناقشة، وطبقا ملقتضيات النظام الداجلي، تم االتفاق داجل اجتماع 
لجنة ندوة الرؤساء صبيحة هذا اليوم على التوقيت املخصص لكل فريق 
ومجموعة، إذا رغبوا في ذلك بطبيعة الحال، فباب املناقشة مفتوح، 
كاين يا إما باب املناقشة مفتوح ويتدجلوا جميع الفرق واملجموعات 
طبقا للتوقيت املتفق عليه، أو تسليم املداجالت للرئاسة، التسليم؟ 

تمشيوا في إطار التسليم؟ شكرا. جب لنا املداجالت هللا يخليك.

ننتقل امن إلى اسمحتو، السيدين الوزيرين والسيدات والسادة 
املستشارون، إلى التصويت على املواد الذي يتألف منها مشروع القانون:

املادة األولى:

املوافقون: باإلجماع؛

املعارضون: ال أحد؛

املمتنعون: ال أحد.

املادة الثانية:

املوافقون: باإلجماع.

املادة الثالثة:

املوافقون: باإلجماع.

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت:

املوافقون: باإلجماع.

وبذلك، يكوندرجلسداملستشاميندقددوافقدعلىدرش وعدقانوند
مقمد83.17،دبتغييردالقانوند41.10داملتعلقدبتحديددش وطدورساط د

االستفا 6درندصندوقدالتكافلدالعائلي.

شكرا للجميع.

ومفعتدالجلسة.
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امللحــــق:داملداجالتداملكتوبةداملسللةدل ئاسةدالجلسة.

م-دالف يقداالستقالليدللوحد6دوالتعا لية:

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

يشرفني باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية، أن أتدجل في 
مناقشة مشروع قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 املتعلق 

بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي.

إن النص الذي نحن بصدد مناقشته، يعد مشروع اجتماعيا يروم 
تكريس مبدأ التكافل االجتماعي، وتعزيز مبادئ التضامن االجتماعية 
املساطر  وتسهيل  واملعوزة  الفقيرة  بالفئات  االهتمام  طريق  عن 

واإلجراءات لالستفادة من جدمات صندوق التكافل العائلي.

يشكل موضوع النفقة أغلب الدعاوى الرائجة أمام أقسام قضاء 
من  الثالث  الكتاب  من  الثالث  القسم  في  أحكامها  املنظمة  األسرة، 

مدونة األسرة )من املادة 187 إلى املادة 205(.

ونظرا لكثرة هذه القضايا املعروضة على القضاء، جعل منها ظاهرة 
مستفحلة، لم تفلح معها التعديالت التشريعية التي حملها القانون رقم 

70.03 الصادر في الثالث من فبراير 2004.

ال شك أن هذا العدد املهول من قضايا النفقة هو تعبير حقيقي 
للمعاناة النفسية واالجتماعية ألسر تعيش الفقر والتفكك على أكثر 
املتعلق   41.10 رقم  القانون  بإصدار  باملشرع  دفع  مما  مستوى  من 
العائلي،  التكافل  صندوق  من  االستفادة  ومساطر  شروط  بتحديد 
إلى   ،2010 30 دجنبر  بتاريخ   5904 بالجريدة الرسمية عدد  املنشور 
جانب النصوص التنظيمية املرتبطة به، الصادرة في إطار املرسوم رقم 

2.11.195 املنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 شتنبر 2011.

وبعد مرور مدة على تنفيذ مقتضيات القانون رقم 41.10، نجدها 
قد اعتراها القصور كما أن الحصيلـة هزيلـة ألزيـد من سـت سنوات على 
تفعيل مقتضيات صنـدوق التكافـل العائلـي، األمر الذي فرض إعادة 

النظر فيه عبر مشـروع قانون موضوع مناقشتنا اليوم.

السيددال ئيسداملحترم،

إننا في الفريق االستقاللي، باستقراء مضامين هذا املشروع قانون 
للقانون  تعديلي  نص  أنه  نجد  عليه،  املصادقة  بصدد  نحن  الذي 
)جطاب  سامية  ملكية  تعليمات  على  بناء  جاء  الذي   41.10 رقم 
افتتاح  وجطاب   2003 29يناير  القضائية  السنة  افتتاح  بمناسبة 
السنة التشريعية 10اكتوبر 2003(، قد تقرر من جاللها توسيع دائرة 
املهملة  واألم  املعوزة  الزوجة  لتشمل  الصندوق،  من  املستفيدين 
واألوالد مستحقي النفقة جالل قيام العالقة الزوجية، إلى جانب األوالد 

مستحقي النفقة بعد انحالل ميثاق الزوجة.

كما يروم تعزيز ولوج األطفال للعدالة القتضاء حقوقهم من جالل 
السماح لألوالد القاصرين الذين ال يتوفرون على نائب شرعي بتقديم 
طلب االستفادة من التسبيقات املالية للصندوق بعد إذن من رئيس 

املحكمة.

فالنص حاول أن يوسـع من دائـرة املستفيدين من التسبيقـات املاليـة 
املقدمة من طرف الصندوق، كما سبق وأشرنا لتشمـل الزوجـة واألوالد 
مستحقـي النفقـة جـالل قيـام العالقـة الزوجيـة في حالة العوز، وأيضا 
األوالد مستحقي النفقـة بعـد انحالل الزواج )املـادة الثانية من مشروع 
القانون التنظيمي رقم 83.17(. إال أننا نالحظ أن هذه املقتضيات تظـل 
محتشمـة، وال تعكـس اإلرادة الحقيقية من وراء إحداث هذا الصندوق، 
واملتمثلة في إقرار وتكريس مبدأ التكافل والتضامن العائلي بين أفراد 
املجتمع، حيث يظل االسم الذي أطلق على هذا الصندوق )صندوق 
التكافل العائلي( اسما غير شامل ألنه يق�ضي فئات واسعة تدجل تحت 
مسمى “العائلة “: كاألطفال املهملين والوالدين املعوزين، واملرأة املطلقـة 
املعوزة غير األم )التي ال تتوفـر على أبناء(، حيث تم رصـد املخصصات 
املالية لهـذا الصندوق لدعـم أطفـال املرأة املطلقـة، وليـس لدعـم املرأة 
املطلقـة، التي ستظل تحت وطأة الفقـر والهشاشـة، مع العلم أن أغلب 

ـرن على أي دجـل قـار.
ّ
النسـاء املطلقـات ال يتوف

السيددال ئيسداملحترم،

بالرجوع إلى القانون األصلي الذي عدله هذا النص موضوع مناقشتنا 
اليوم، وانطالقا من التجربة على ارض الواقع، وجدنا أن االستفادة من 
هذه املخصصات املالية للصندوق، تعرف إجراءات مسطرية وإدارية 
معقدة، علما أن املستوى التعليمي لهذه الفئات املستهدفة ضعيف 
جدا، كما قد تطول اإلجراءات لتمتد شهورا، حيث إن شهادة العوز 
املسلمة من طرف الوالي أو العامل قد ال تحصل عليها األم املطلقة إال 

بعد شهور من العناء بين ردهات املصالح اإلدارية.

وعليه، فإننا في الفريق االستقاللي، واستحضارا ملجمل مضامين 
من  النص  هذا  به  جاء  ما  نثمن  به  املحيطة  والظروف  النص  هذا 
تبسيط اإلجراءات الخاصة باالستفادة من املخصصات املالية، وتعزيز 
آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل، وكذا إضافة النساء 
الكفيالت واألطفال املتكفل بهم إلى هذا الصندوق وسنصوت إيجابا 

على هذا النص االجتماعي بامتياز.

5-درداجلةدف يقداألصالةدواملعاص 6:

السيددال ئيسداملحترم،

السيددالوزي داملحترم،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

يشرفني أن أتدجل باسم فريق األصالة واملعاصرة في إطار مناقشة 



عدد485 - 516جمادى امجرة14395 )55مار 20185( الجريدة الرسمية للبرملان م65  

مشروع قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد 
شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي.

األسرة  حماية  إلى  الرامية  الدستورية  املقتضيات  مع  تفاعال 
باعتبارها الخلية األساسية للمجتمع، جصوصا تلك املنصوص عليها 
في الفصل 32 من الدستور، والتي تنص على أنه "تعمل الدولة على 
ضمان الحماية الحقوقية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة، بمقت�ضى 
القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها واملحافظة عليها..."، انخرطنا 
في فريق األصالة واملعاصرة في مناقشة مضامين املشروع املعروض على 

أنظارنا اليوم.

بهذه املناسبة نثمن التعليمات امللكية السامية، الرامية إلى توسيع 
دائرة املستفيدين من جدمات صندوق التكافل العائلي لتشمل الزوجة 
املعوزة، واألم املهملة، واألوالد املستحقين النفقة جالل قيام العالقة 
الزوجية، وكذا بعد انحالل ميثاق الزوجية، وتعزيز ولوج األطفال إلى 
العدالة لتمكينهم من حقوقهم من جالل السماح لألبناء القاصرين، 
من  االستفادة  طلب  بتقديم  شرعي  نائب  على  يتوفرون  ال  الذين 

التسبيقات املالية من الصندوق بعد إذن من رئيس املحكمة.

مع العلم أن القانون في صيغته السابقة أبان عن مجموعة من 
بوضع  يتعلق  ما  فريقنا، جصوصا  في  منها  نبهنا  وأن  النقائص سبق 
الدعم  من  االستفادة  في  املعقدة  والشكليات  املساطر  من  مجموعة 
النساء  من  كبير  عدد  في حرمان  مما ساهم  الفئة،  لهذه  املخصص 
املطلقات رغم توفرهن على الشروط الذاتية واملوضوعية لالستفادة. 
تتوصل سوى  لم  التنفيذ  القانون حيز  فمنذ دجول مقتضيات هذا 

نسبة قليلة من الفئات املستهدفة باملخصصات املالية التي تستحقها.

نأمل في فريق األصالة واملعاصرة، عند إعدادكم املرسوم الخاص 
بهذا الصندوق، أن تأجذوا بعين االعتبار:

1- مراجعة قيمة التعويضات املمنوحة التي تبقى هزيلة وغير كافية، 
مما يستوجب الرفع من قيمتها، بهدف حفظ كرامة املستفيدات.

الوثائق  استخراج  في  اإلدارية  اإلجراءات  تبسيط  على  العمل   -2
واملستندات املشترطة لالستفادة من هذه التعويضات.

لكل هذه االعتبارات، نصوت في فريق األصالة واملعاصرة باإليجاب 
على هذا املشروع قانون.

 -درداجلةدف يقدالعدالةدوالتنلية:

بسمدهللادال حلندال حيم.

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس 

املستشارين في إطار املناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 83.17 
بتغيير القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة 
التي  العائلي، معتبرين أن املقتضيات الجديدة  التكافل  من صندوق 
جاء بها ستساهم بكل تأكيد في تعزيز ولوج فئات جديدة في وضعية 
هشاشة للعدالة، كمستحقي النفقة من األوالد جالل قيام العالقة 
الزوجية بعد ثبوت عوز األم ومستحقو النفقة من األوالد بعد وفاة األم 
ومستحقو النفقة من األطفال املكفولين والزوجة املعوزة املستحقة 
للنفقة. ومن أهم املستجدات التي جاء بها مشروع القانون، في نظرنا، 
السماح لألوالد القاصرين الذين ال يتوفرون على نائب شرعي، بتقديم 
طلب االستفادة من املخصصات املالية للصندوق بعد إذن من رئيس 
الحكومة، باإلضافة إلى املقتضيات الرامية إلى تعزيز آلية حماية أموال 
الصندوق ضد أي تحايل، وتلك الرامية إلى تبسيط اإلجراءات الخاصة 

باالستفادة من املخصصات املالية.

املقررات  أعلنتم عنها، سواء بخصوص عدد  التي،  األرقام  ولعل 
القضائية الصادرة عن مختلف محاكم اململكة واملتعلقة باالستفادة من 
مخصصات هذا الصندوق والتي لغت من سنة 2012 إلى دجنبر 2017 
والتي بلغت 17.656 أو املبالغ املالية التي تم رصدها لتنفيذ املقررات 
القضائية الذي بلغ 181.398.641,84، تؤكد )هذه األرقام، املجهودات 
املبذولة لتحقيق األهداف التي أن�ضئ هذا الصندوق من أجلها. غير أنه في 
املقابل ظل أداء هذا الصندوق دون املستوى املطلوب وشابته مجموعة 
من االجتالالت التي أدت إلى تدني الخدمات التي يقدمها، جاصة ما 
يتعلق منها بإقصاء عدد من الفئات االجتماعية من االستفادة باإلضافة 
إلى طول وتعقد اإلجراءات املسطرية وهو األمر الذي نأمل أن يتم تداركه 

بهذا املشروع.

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

إننا في فريق العدالة والتنمية نعتبر أن مشروع القانون الذي جاءت 
برنامجها  لتنزيل  تبدلها  التي  املجهودات  إطار  في  يندرج  الحكومة  بها 
املقاصة،  الهيكلية لصندوق  بمواصلة اإلصالحات  وذلك  االجتماعي، 
وتقليص الفوارق االجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة وتعزيز التضامن 

مع الفئات الهشة، عن طريق رفع الدعم املوجه لها.

التي  لاللتزامات  تفعيال  يأتي  القانون  هذا  مشروع  أن  نعتبر  كما 
املالية  في برنامجها الحكومي وفي قانون  بها الحكومة جاصة  تعهدت 
لسنة 2018، الذي نص على توسيع قاعدة املستفيدين من صندوق 
التكافل العائلي لتشمل األمهات املهمالت، مع بقاء استفادة األطفال في 

حالة وفاة األم املهملة.

تنزيل  عملية  تتبع  ضرورة  إلى  انتباهكم  نثير  أجرى،  جهة  ومن 
املقتضيات الجديدة املتعلقة بتوسيع دائرة االستفادة من أجل التنفيذ 
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األمثل على اعتبار أن أي اجتالل في ذلك سيعمق من معاناة الفئات التي 
يستهدفها.

ولكل هذه الدواعي واالعتبارات، سنصوت في فريق العدالة والتنمية 
على مشروع القانون باإليجاب.

والسالم عليكم ورحمة هللا.

6-درداجلةدالف يقدالح كي:

السيددال ئيس،

السا 6دالوزماء،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الحركي بمناسبة مناقشة 
مشروع قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد 

شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي.

السيد الرئيس

يهدف  متميزا  اجتماعيا  مشروعا  العائلي  التكافل  صندوق  يعد 
الى تحقيق  التي تهدف  الى تحقيق مجموعة من املرتكزات األساسية 
االستقرار االجتماعي عن طريق حل العراقيل املادية واالجتماعية التي 
تعترض الحياة اليومية لألسر املعوزة، من جملة هذه املشاكل: مسألة 
نفقة املطلقة وأبنائها والتي استفحلت بشأنها القضايا املعروضة أمام 
القضاء، مما جعل منها ظاهرة عويصة للعالج لم تنفع معها الحلول 
تفاقم  وأمام   ،2004 لسنة  األسرة  بها مدونة  التي جاءت  التشريعية 
جهة  من  املعوزة  املغربية  األسر  واجهتها  التي  االجتماعية  املعضالت 
واألم املطلقة في ضل صعوبات التنفيذ التي تحد من فعالية األحكام 

القضائية الخاصة بالنفقة من جهة ثانية.

لتجاوز هذا املشكل تم إحداث هذا الصندوق إستجابة للدعوة 
امللكية التي وجهها صاحب الجاللة من جالل الخطاب امللكي بمناسبة 
بمقتضاها  2003 حيث حث  يناير   29 يوم  القضائية  السنة  إفتتاح 
الجهات املعنية على دراسة متأنية ملشروع صندوق التكافل العائلي 
ليكون مؤسسة رائدة تتكفل ببعض الشرائح االجتماعية التي تعيش 
ظروفا صعبة جاصة األمهات واألطفال القاصرين الذين ال يتم اإلنفاق 
عليهم وهو ما أكد عليه مرة أجرى من جالل الخطاب امللكي لالفتتاح 
الدورة البرملانية، حيث دعا جاللته الى إحداث الصندوق ، وأمر بفرض 

رسوم جديدة من أجل تمويله.

السيددال ئيس،

املطلقات من وضعيات  األمهات  تعيشه بعض  ما  تم وأمام  ومن 
صعبة بسبب ما يطلهن، وكذا أطفالهن من إهمال وتعسف، نتيجة 
إحجام املحكوم عليه عن مواصلة تحمل إلتزاماته باإلنفاق على أبنائه 
مما يؤدي بالكثير الى التشرد واإلنحراف، لدى فمشروع هذا القانون 

يهدف الى اإلرتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي الى درجة تحقق أق�ضى 

أرض  على  تحققت  التي  امللموسة  النتائج  بعد  أحداثه  من  الغايات 

الواقع أثر دجول مقتضياته حيز التنفيذ، وتوصل عدد مهم من الفئات 
املستهدفة بمخصصاتهم املالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق 

والرقي بخدماته وذلك من جالل عدة إجراءات وتتماثل هذه اإلجراءات 

في توسيع دائرة املستفيدين من الصندوق لتشمل الزوجة املعوزة واألم 

املهملة واألوالد مستحقي النفقة جالل قيام العالقة الزوجية الى جانب 

األوالد مستحقي النفقة بعد إنحالل ميثاق الزوجية.

السيددال ئيس،

إذا كانت قيم التكافل والتآزر هي إحدى القيم النبيلة التي ميزت 

املجتمع املغربي فإن املشروع يجسد هذه القيم من جالل إحداث هذا 

الصندوق وذلك من أجل معالجة اإلجتالالت االجتماعية واملعيشية 

التي تعرفها االسر املغربية من جهة وضمانا لكرامة املرأة املطلقة وحماية 

التوجهات  مع  يتما�ضى  الصندوق  هذا  تفعيل  وأن  أطفالها،  لحقوق 

الجديدة للدستور كما أنه يعتبر جيال جديدا من الخدمات التي تروم 

االستجابة ملطالب املرأة واألطفال واألسرة بصفة عامة ولكل ما سبق، 

فإننا نصوت باإليجاب تطور لهذا املشروع.

5-درداجلةدف يقدالتجلعدالوطنيدلألح ام:

السيددال ئيسداملحترم،

السيددالوزي داملحترم،

السيداتدوالسا 6داملستشامينداملحتررين،

أتدجل اليوم باسم فريق التجمع الوطني لألحرار ملناقشة مشروع 

بهذا  أنوه  وإذ  العائلي،  التكافل  بصندوق  يتعلق   83.17 رقم  قانون 

املشروع الذي جاء به السيد الوزير شاكرا لزمالئنا اإلسراع في املصادقة 

أثر مباشر على الساكنة املعوزة، إذ تنتظره الزوجة  عليه ملا له من 

املعسرة واالبن والبنت التي يتوفى عنهما أبوهما أو يهملهما وفي سياق ما 

تم التأكيد عليه من أسباب نزول هذا النص حسب ما تضمنته مداجلة 

السيد الوزير، البد أن أسرد سياقات إجراج هذا القانون والتي تبّدأ منذ 

أن أعطى جاللة امللك حفظه هللا تعليماته بإحداثه في 29 يناير 2003 

بمناسبة افتتاح السنة القضائية، حيث تمت برمجة هذه املبادرة من 

جالل التعديل الذي تم اقتراحه على املادة 16 من مشروع قانون املالية 
2011، حيث تم إحداث بموجبها صندوقا جصوصيا يسمى صندوق 
التكافل العائلي، وتفعيال ملنطوق هذا اإلجراء أصدرت الحكومة القانون 

41.10 والذي أقرت بموجبه إجراءات االستفادة منه، حيث حصرت 

ذلك في األمهات املطلقات والتي يعشن أوضاع صعبة بسبب ما يطالهن 

القضائي  املقرر  تنفيذ  تعذر  نتيجة  وتعسف  إهمال  من  وأطفالهن 

الخاص بالنفقة لعسر املحكوم عليه أو لغيبته.
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السيددال ئيسداملحترم،

تحديد  في  املغربي  املشرع  نهجها  التي  املقاربة  تدعيم  إلى  سعيا 
واالستحقاق،  التدرج  مبدأ  ووفق  الصندوق،  هذا  من  املستفيدين 
كان  الصندوق.  كاهل  إثقال  يتم  ال  وحتى  العوز،  مستويات  حسب 
املرسوم التنظيمي املوضح لشروط االستفادة صارما في هذا املوضوع، 
علما أن إثبات حالة العوز تثبتها املعنية باألمر بمقت�ضى شهادة عون 
سلطة حيث كان من األجدر أن تعطى بناءا على جبرة قضائية، على 
اعتبار أن التحايل الذي قد تعترض إصدار مثل هذه الشواهد الزال 

قائما ويقوى.

الرائد  املشروع  هذا  جاء  الصندوق،  تدجالت  تعزيز  سياق  ففي 
بتعديل أحكام املواد: 2-4-9-13-14 فباإلضافة إلى النفقة، أقر هذا 
املشروع مستحقو النفقة جالل قيام العالقة الزوجية بعد ثبوت عوز 
األم، واألوالد بعد وفاة األم، الزوجة املعوزة، نفس األمر ينطبق كذلك 

على األرامل.

السيددال ئيس،

السيددالوزي ،

هي  والتآزر  التكافل  قيم  أن  يؤكد  لألحرار  الوطني  التجمع  فريق 
إحدى القيم النبيلة التي تميز املجتمع املغربي منوها في هذا اإلطار بعمل 
الحكومة في شخص السيد وزير العدل، حيث حاول املشرع املغربي 
محاولة  في  الصندوق  هذا  إحداث  القيم من جالل  هذه  يجسد  أن 
المتصاص املعضالت االجتماعية واملعيشية التي تعرفها األسر املغربية، 
جصوصا بالنسبة للمرأة املغربية حيث يضمن هذا املشروع الكرامة 
لها ويحمي حقوق أطفالها، ومن أجل إنجاح هذه املقاربة وسعيا لتعزيز 
هذا املشروع ألتمس من كافة زمالءنا داجل مجلسنا املوقر التصويت 
على هذا املشروع باإليجاب واإلسراع في إجراجه جصوصا ونحن على 
مشارف نهاية الدورة. حتى يتمكن زمالؤنا في مجلس النواب التداول 
السيد  إليه شاكرا  املاسة  للحاجة  الوجود.  إلى حيز  وإجراجه  بشأنه 

الوزير على عرضه القيم وتجاوبه وتفاعله الدائم مع مجلسنا املوقر.

6-درداجلةدف يقداالتحا دالعامدملقوالتداملغ ب:

بسمدهللادال حلندال حيمدوالصال6دوالسالمدعلىدأش فدامل سلين.

السيددال ئيسداملحترم،

السيددالوزي داملحترم،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

املغرب  ملقاوالت  العام  االتحاد  فريق  باسم  أتدجل  أن  يشرفني 
القانون  بتغيير   83.17 رقم  قانون  مشروع  على  التصويت  بمناسبة 
رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق 
التكافل العائلي، هذا املشروع القانون الذي يهدف إلى إضافة كل من 
األوالد مستحقي النفقة جالل قيام العالقة الزوجية بعد ثبوت عوز 

األم، واألوالد مستحقي النفقة بعد انحالل ميثاق الزوجية وثبوت عوز 
األم، ومستحقو النفقة من األوالد بعد وفاة األم، ومستحقو النفقة 
من األطفال املكفولين، والزوجة املعوزة املستحقة للنفقة، إلى دائرة 

املستفيدين من التسبيقات املالية لصندوق التكافل العائلي.

 ،2011 سنة  بداية  أحدث  الذي  العائلي  التكافل  صندوق  إن 
وجصصت له الحكومة في مشروع مالية 2018 غالفا ماليا يصل إلى 
160 مليون درهم مغربي، يهدف إلى تحقيق االستقرار االجتماعي عبر 
حل العراقيل املادية واالجتماعية التي تعترض الحياة اليومية لألسر 

املعوزة، ومن أهمها مسألة نفقة املطلقة وأبنائها.

السيددال ئيس،

التنويه بمضامين  العام ملقاوالت ال يسعنا سوى  في االتحاد  إننا 
العدالة  إلى  األطفال  ولوج  تعزيز  يروم  الذي  القانون  هذا  مشروع 
القتضاء حقوقهم من جالل السماح للقاصرين الذين ال يتوفرون على 
نائب شرعي بتقديم طلب االستفادة من التسبيقات املالية للصندوق 
بعد إذن من رئيس الحكومة. وتبسيط اإلجراءات الخاصة باالستفادة 
من املخصصات املالية وتعزيز آليات حماية أموال الصندوق في مواجهة 
أي تحايل؛ فضال عن إضافة النساء الكفيالت والنساء املتكفل بهن إلى 
الصندوق، وهي معاني اجتماعية نبيلة تعكس روح التضامن كمبدأ 

أصيل في مجتمعنا املغربي.

7-درداجلةدالف يقداالشتراكي:

السيددال ئيس،

السيداتدوالسا 6دالوزماء،

السيداتدوالسا 6داملستشامون،

املستشارين  بمجلس  الفريق االشتراكي  باسم  أتدجل  أن  يشرفني 
بتغيير   83.17 رقم  قانون  مشروع  بخصوص  الرأي  وإبداء  ملناقشة 
القانون رقم 41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من 

صندوق التكافل العائلي.

وإذا كانت قيم التكافل والتآزر هي إحدى القيم النبيلة التي ميزت 
القيم  هذه  يجسد  أن  حاول  املغربي  املشرع  فإن  املغربي،  املجتمع 
من جالل إحداث صندوق التكافل العائلي، وذلك من أجل معالجة 
االجتالالت االجتماعية واملعيشة التي تعرفها األسر املغربية من جهة، 

وضمانا لكرامة املرأة املطلقة وحماية لحقوق أطفالها.

من  كثير  في  كبيرة همت  املغربية الجتالالت  األسرة  تعرضت  لقد 
جوانبها قيم التضامن والتماسك األسري والعائلي، كما بدأت تتسرب 
الطالق  نسب  جعل  مما  املسؤولية,  من  التهرب  مظاهر  بعض  إليها 
بمختلف أنواعه جاصة التطليق للشقاق ترتفع، ووصلت في السنوات 
األجيرة إلى ما يقارب 40 ألف حالة سنويا، ومن الظواهر االجتماعية 
الجديدة ارتفاع نسبة النساء املعيالت لألسر، من مطلقات ومهمالت 
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وأرامل، وأمام ارتفاع نسب التطليق بمختلف أنواعه واإلهمال والترمل، 
ووضعية الهشاشة التي تعرفها العديد من األسر املغربية وضعف قدرتها 
على مواجهة ارتفاع األسعار، فإن املتضرر األول هم النساء واألطفال 
املعوزين الذين يحرمون من أبسط حقوقهم في السكن الالئق والصحة 
أجيال  وإنتاج  والضياع  التشرد  مصيرهم  يكون  ما  وغالبا  والتعليم، 

جديدة من املعوزين واملحتاجين.

السيددال ئيس،

يهدف  متميزا،  اجتماعيا  مشروعا  العائلي  التكافل  صندوق  يعد 
إلى تحقيق مجموعة من املرتكزات األساسية، التي تهدف إلى تحقيق 
االستقرار االجتماعي عن طريق حل العراقيل املادية واالجتماعية، التي 
تعترض الحياة اليومية لألسر املعوزة، من جملة هذه املشاكل: مسألة 
نفقة املطلقة وأبنائها، والتي استفحلت بشأنها القضايا املعروضة أمام 
القضاء، مما جعل منها ظاهرة عويصة العالج، لم تنفع معها الحلول 

التشريعية التي جاءت بها مدونة األسرة لسنة 2004.

ويهدف هذا الصندوق إلى دفع النفقة لفائدة األم املعوزة املطلقة 
وفق  وذلك  الزوجية،  ميثاق  حل  بعد  النفقة  لهم  الواجب  وأبنائها 
مجموعة من الشروط ومساطر االستفادة، ونظرا لتعقيد هذه املساطر 
والشروط، فإن هذا الصندوق لم يستطيع الوفاء بالغرض املخصص 
له حيث لم يتمكن سوى من دفع 109 مليون درهم لفائدة 11312 امرأة 
مطلقة معوزة منذ انطالقته سنة 2011 إلى غاية 2016، وهو ما يشكل 
فقط نسبة إنجاز لم تتجاوز 8.53% من مجموع املوارد التي بلغت جالل 

الفترة 2013-2015 ما قيمته 1277,35 مليون درهم،

السيددال ئيس،

جاء هذا املشروع ليوسع من دائرة املستفيدين لتشمل باإلضافة 
إلى مستحقي النفقة من األوالد بعد انحالل ميثاق الزوجية املنصوص 
عليهم في القانون املطبق حاليا كال من الزوجة املعوزة املستحقة للنفقة 
ومستحقي النفقة من األوالد جالل قيام العالقة الزوجية بعد ثبوت 
عوز األم ومستحقي النفقة من األوالد بعد وفاة األم، كما يهدف النص 
مخصصات  من  باالستفادة  الخاصة  اإلجراءات  تبسيط  إلى  الجديد 
مخصصات  من  االستفادة  طالب  منح  جالل  من  وذلك  الصندوق 
الصندوق جيارا ثالثا بخصوص املحكمة املقدم إليها طلب االستفادة، 
فإضافة إلى املحكمة االبتدائية املصدرة للمقرر القضائي املحدد للنفقة 
واملحكمة االبتدائية املكلفة بالتنفيذ نص املشروع الجديد على جيار 
آجر هو حق اللجوء إلى املحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو 

محل إقامة املستفيد.

امللكية  باإلرادة  عاليا  ننوه  أن  إال  االشتراكي  الفريق  في  يسعنا  ال 
الزوجة  لتشمل  الصندوق،  من  املستفيدين  دائرة  بتوسيع  السامية 
العالقة  قيام  النفقة جالل  واألوالد مستحقي  املهملة،  واألم  املعوزة 
الزوجية، إلى جانب األوالد مستحقي النفقة بعد انحالل ميثاق الزوجة.

مما سيساعد على تعزيز ولوج األطفال للعدالة القتضاء حقوقهم 

من جالل السماح لألوالد القاصرين الذين ال يتوفرون على نائب شرعي 

بتقديم طلب االستفادة من التسبيقات املالية للصندوق بعد إذن من 

رئيس الحكومة.

ونتمنى فعال أن ينصب مشروع قانون توسيع دائرة املستفيدين من 

صندوق التكافل العائلي في هذا االتجاه، بناء على معطيات مدققة.

ا-درداجلةدف يقداالتحا داملغ بيدللشغل:

السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

الكلمة  أتناول  أن  للشغل  املغربي  االتحاد  فريق  باسم  يشرفني 

رقم  القانون  بتغيير   83.17 رقم  قانون  مشروع  مناقشة  بخصوص 

41.10 املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل 

العائلي بالجلسة العامة، إلبداء آراء ومالحظات الفريق بخصوص هذا 

املوضوع، وكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد الوزير على العرض 

القيم الذي تقدم به.

في البداية، البد من اإلشارة إلى أن مشروع القانون الذي نحن بصدد 

مناقشته أضاف إلى دائرة املستفيدين من التسبيقات املالية لصندوق 

التكافل العائلي، كل من األوالد مستحقي النفقة جالل قيام العالقة 

الزوجية بعد ثبوت عوز األم، واألوالد مستحقي النفقة بعد انحالل 

بعد  النفقة من األوالد  األم، ومستحقو  الزوجية وثبوت عوز  ميثاق 

وفاة األم، ومستحقو النفقة من األطفال املكفولين، والزوجة املعوزة 

املستحقة للنفقة.

وأشار املشروع إلى أن التسبيقات املالية للصندوق، يستفيد منها 

الفئات املذكورة إذا تأجر تنفيذ املقرر القضائي املحدد للنفقة أو تعذر 

لعسر املحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، الفتا إلى أن طلب 

االستفادة من الصندوق يقدم إلى رئيس املحكمة االبتدائية املصدرة 

للمقرر القضائي املحدد للنفقة أو املكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة 

نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب.

وكما أكد السيد الوزير في العرض الذي تقدم به أن هذا الصندوق 

املادية  العراقيل  حل  عبر  االجتماعي  االستقرار  تحقيق  إلى  يهدف 

أهمها  املعوزة، ومن  اليومية لألسر  الحياة  تعترض  التي  واالجتماعية 

مسألة نفقة املطلقة وأبنائها؛ حيث جصص لهذا الصندوق غالفا ماليا 

يصل إلى 160 مليون درهم مغربي.
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السيددال ئيسداملحترم،

السيداتدوالسا 6دالوزماءداملحتررون،

السيداتدوالسا 6داملستشامونداملحتررون،

ملقتضيات  دراستنا  بعد  للشغل؛  املغربي  االتحاد  فريق  في  إننا 
مشروع القانون 41.10 املتعلق بصندوق التكافل العائلي ومناقشته 
باللجنة املختصة، نجد أنـه قـد حـاول أن يوسـع من دائـرة املستفيدين 
لتشمـل  وذلك  الصندوق،  املقدمة من طرف  املاليـة  التسبيقـات  من 
الزوجـة املعوزة واألوالد مستحقـي النفقـة جـالل قيـام العالقـة الزوجيـة، 
إلـى جانب األوالد مستحقي النفقـة بعـد انحـالل ميثـاق الزوجيـة )املـادة 
الثانية من مشروع القانون رقم 83.17(.بيـد أن محـاوالت املشـرع هاته 
تظـل محتشمـة، وال تعكـس إرادتـه من وراء إحداث هذا الصندوق، 
واملتمثلة في إقرار وتكريس مبدأ التكافل والتضامن العائلي بين أفراد 
املجتمع، حيث يظل االسم الذي أطلق على هذا الصندوق )صندوق 
التكافل العائلي(، اسما شكليا طاملا أنه يق�ضي فئات واسعة تدجل تحت 
مسمى "العائلة"، كاألطفال املهملين والوالدين املعوزين، واملرأة املطلقـة 
املعوزة غير األم )التي ال تتوفـر على أبناء(، إذ تـم رصـد املخصصات املالية 
لهـذا الصندوق لدعـم أطفـال املرأة املطلقـة، وليـس لدعـم املرأة املطلقـة، 
التي ستظل تحت وطأة الفقـر والهشاشـة، مع العلم أن أغلب النسـاء 

ـرن على أي دجـل قـار.
ّ
املطلقـات ال يتوف

إن مشروع القانون رقـم 83.17 املعدل للقانون رقم 41.10 املحدث 
املعوزة  األم  أطفال  جهة  من  مكن  إذا  العائلـي،  التكافل  لصندوق 

املطلقـة وأطفال الزوجة املعوزة من االستفادة من التسبيقات املالية 

للصندوق، فإنـه من جهة أجرى قـد أقصـى فئـات أجرى من األطفـال، 

كاألطفـال  االجتماعـي،  والتهميـش  القهـر  وقـع  تحت  يرزحون  زالـوا  ما 
املولودين جارج مؤسسة الزواج، مـع العلـم أن املجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان، قـد تقـدم من جالل تقريره حول ” وضعيـة املساواة واملناصفـة 
باملغـرب”، بتوصيـة تتعلق بتوسيـع نطـاق الدعـم املقـدم في إطـار صندوق 

التكافـل العائلـي، ليشمل األطفـال املولوديـن جارج إطـار الزواج.

أضف إلى كل هذا فإن املشروع قانون املعروض للمصادقة على 

املالية  املخصصات  من  املستفيدة  الفئات  واجه  العامة  الجلسة 
للصندوق بإجراءات مسطرية وإدارية معقدة، مع العلم أن املستوى 
التعليمي لهذه الفئات ضعيف جدا، كما أن هذه اإلجراءات قد تطول 

لتمتد شهورا، حيث

إن شهادة العوز املسلمة من طرف الوالي أو العامل قد ال تحصل 

عليها األم املطلقة إال بعد شهور من العناء جريا بين ردهات املصالح 

اإلدارية، هذا على جالف املشرع التون�ضي، الذي اكتفى فقط باإلشارة 

إلى ضرورة وجوب تقديم طلب االستفادة مع إثبات قضية إهمال األوالد.

هذه  من  بالرغم  للشغل،  املغربي  االتحاد  فريق  في  فإننا  وعليه، 

اإلشكاالت، وبما أن مشروع القانون رقـم 83.17 املعدل للقانون رقم 

41.10 املحدث لصندوق التكافل العائلـي، جاء بإيجابيات مهمة رغم 

بعض النقائص، فإنا نصوت باإليجاب على نص املشروع.


	محضر الجلسة الثانية والأربعين بعد المائة
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفهية.

	محضر الجلسة الثالثة والأربعين بعد المائة
	-3 مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
	-2 مشروع قانون رقم 54.17 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛
	-1 مشروع قانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة الإتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 1
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:

	محضر الجلسة الرابعة والأربعين بعد المائة
	جدول الأعمال: مناقشة الأسئلة الشفهية.

	محضر الجلسة الخامسة والأربعين بعد المائة
	جدول الأعمال: الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.


